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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe Hartsvriendin

W

at ‘n interessante
en uitdagende fase
van ons lewensreis
beleef ons nie! Dit
lei beslis tot “karakter
bou”. Dié term het
‘n gesin-sêding geword tydens pogings
tot aanmoediging wanneer my kinders
swaar gedra het aan voorbereiding van
musiekteorie. En ook gedurende baie ander
tye van bloedsweet of moetdoensleurwerk
gedurende hul skoolloopbane.  
Hierdie fase is ook ‘n tyd van
openbaring van ware karakter - sonder die
lagie vernis. Dit mag dalk die bronne van
jou lewensvreugde uitwys, ook watter dinge
die vermoë het om jou van daardie vreugde
te beroof. Miskien ontdek jy nuwighede
met ewigheidswaarde:
• ‘n unieke saambid (dalk ook met kinders
weer tuis gedurende die grendeltyd)
• die vroetel in ‘n nuutaangelegde
groentetuintjie (al is dit op ‘n balkon)
• die bewuswees van die natuur
• die inneem van die seisoene wat
verander
• ‘n fokus op alledaagse dinge in die
versorging van jou gesin.  

leer hekel, jongmense
plant boomsade en trek
dik klassieke boeke
van die rak. Dalk noop
die noodsaaklike
oorgebruik en ontdekking van
nuwe tegnologiese hulpmiddels almal tot ‘n
behoefte aan stokperdjies wat nie afhanklik
is van die internet nie. En bring dit mee dat
ons ...learn to experience the possibility of
joy that comes from all the enough-ness
around you” (à la Michael Yankoski in
The Sacred Year).
Het jy genoeg? Is jy tevrede? Die artikels
in hierdie Granaat dwing jou om bewustelik
dankbaar te wees. Lees gerus van ‘n gesin
wat saamleef met outisme, van hoe baie
kinders in ons mooi land saans honger gaan
slaap, hoe dit hul geleenthede beperk. [Die
artikel oor hongersnood is geskryf deur
Sophia Herman, ‘n gerespekteerde lid van
die Granaatredaksie van wie ons onverwags
finaal moes afskeid neem. Ons eer haar
nagedagtenis.]  
Die afskeid neem van geliefdes en
die swaarkry van hartsmense in ‘n tyd van
langafstand-omgee herinner ons weer
daaraan dat ons mekaar se warmte en
in-die-oë-kyk nodig het om 100% mens
te kan wees. Ons het nodig om te kan
put uit saamsit, teedrink en hartsdinge
gesels. Intussen kuier ons voort op welke
elektroniese manier die lekkerste en
beste werk.

Die nuwe vlaag van heilsame kook
vir jou hartsmense, die kweek van
suurdeegplantjies en die gevolglike bak
van heerlike brode toon ‘n behoefte
aan ‘n terugkeer na die warmte van ‘n
huiskombuis. Thomas Moore het gesê
“Spirituality is seeded, germinates, sprouts
and blossoms in the mundane.” Skielik bied
hierdie elkedagse sleurwerk ‘n geleentheid
vir waarde skep en vreugde put uit die
eenvoudige tydinslukdinge.
Hoogs professionele mense gryp na
breipenne, begin skielik naaldwerk doen,

Lekker lees aan hierdie heel
eerste slegs-in-elektronieseformaat GRANAAT!
Hartsgroete,

Elphi
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BRIEF VAN DIE PRESIDENT

UIT DIE PEN
VAN DIE

President

Woorde is voedsel vir die siel. Wat het jy meer nodig as die
Woord? In Gen.1:3 staan daar: “God het gesê….”
Deur middel van woorde het Hy geskep.

W

oorde in Afrikaans laat
jou ook skep, dink, dans,
sing, treur en vele meer.
Daar is min tale met soveel
veerkrag as Afrikaans. So
het die woord veerkrag my dan ook aan die
dink gesit. Die onderwerp, Veerkragtigheid,
in hierdie Granaat het voorwaar met my
gepráát.
Wat ‘n pragtige Afrikaanse woord wat
so selde, indien ooit, gebruik word! Hierdie
woord het ongelooflike waarde vir my gekry
en ek het tot die besef gekom dat dit een
van die belangrikste vaardighede is wat jy

kan hê. Hierdie eienskap help jou om die
uitdagings van die lewe te kan hanteer.
Veerkragtigheid gaan ons nasie help om die
omstandighede en uitdagings rondom die
COVID-19-virus te trotseer en om te herstel.
Veerkragtigheid word gedefinieer
as die “vermoë om terug te spring uit
lewensuitdagings of probleme en is ‘n
kenmerk wat geleer en bevorder word
met verloop van tyd”. Mense met
veerkragtigheid sal definitief die vermoë
besit om op te staan en aan te gaan, ten
spyte wat met hulle in die lewe gebeur.
Dit is die vermoë om druk te hanteer,
ongemak te verduur, uitdagings te aanvaar
en gemaklik te wees met veranderings.
Dit alles val onder die sambreel van
veerkragtigheid.
Jy kan dus gebuig, maar nie gebreek
word nie.
Wat kan soos ‘n rekkie lank uitgerek
word en dan weer terugspring in sy
oorpronklike vorm en opnuut weer sy
funksie verrig?
Die antwoord hierop is ‘n geloof wat
veerkragtig is.
In die krag van die Heilig Gees is elkeen
van ons reisigers met veerkrag.
Mag ons steeds deur die Woord herskep
word en altyd geanker wees met veerkrag!

Coreen

4

SIELSKOS: JULIE

MANDELADAG:
Isolasie
Bydrae: Marinda Schutte

gebrek aan verbittering en wraak. Terwyl
ons hierdie grendeltyd in isolasie deurbring,
sal dit ons ook baat om te besin oor ons
gesindheid teenoor die mense om ons
en ons houding en optrede teenoor die
kwesbaarstes in ons samelewing. Ook in
isolasie is daar altyd iets goeds wat ons vir
ons medemens kan doen - ‘n feit waaraan
Nelson Mandela se gesindheid ons herinner.
Isolasie verhinder jou nie om die goed in
ander raak te sien nie. Isolasie is nie ‘n
geleentheid om rebels en verbitterd te voel
nie, al stem jy nie saam met die regering
van die dag of sekere besluite wat geneem
word nie. Isolasie is nie ‘n geleentheid
om op jou eie hopie te sit en kritiseer nie.
Isolasie is ook nie ‘n verskoning om die
ellende om jou te ignoreer nie.
Mandeladag 2020, moontlik in ‘n vorm
van isolasie in Suid-Afrika, bied steeds die
geleentheid tot 67 minute van naastediens
- ons moet net kreatief dink daaroor. Met
die ekonomie en werkloosheid wat as
gevolg van omstandighede soveel vererger
het, het ons soveel meer geleenthede
om goed te doen. Miljoene mense, veral
kinders, ly honger. Talle organisasies
versprei kospakkies en lewensmiddele
op ‘n veilige manier; jy kan daarby inskakel.
Of maak 67 maskers! Dink kreatief en
doen iets!
Dis tyd vir ons hande om die las te
verlig. As Christene weet ons dat God se
liefde deur dade skyn. Ons is ook God
se hande in die wêreld, ons is die hande
wat die wêreld se nood moet help verlig,
volgens die voorbeeld wat Christus vir
ons gestel het. Kom ons vier Mandeladag
2020 met die woorde van Paulus in 1 Tim.
6:18: “Spoor hulle aan om goed te doen,
om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en
mededeelsaam.”

“Dis nou tyd vir nuwe hande om die
las te verlig. Dit is nou in julle hande.”

D

is die woorde van
Nelson Mandela tydens
sy negentigste verjaardag
in 2008. ‘n Jaar later
het die Verenigde Nasies
19 Julie as Internasionale
Mandeladag verklaar. Elke jaar tydens
Mandeladag word daar aan hierdie oproep
van oud-president Mandela gehoor gegee
- die 67 jaar van sy lewe wat hy gewy het
in diens van die mense en sosiale geregtigheid, word gedenk deurdat elke persoon
67 minute van vrywillige naastediens doen.
Dit is letterlik in ons hande om die las van
die mense om jou te verlig.
Hierdie jaar gaan ons heel moontlik
Mandeladag in een of ander fase van
grendeltyd vier, met die wolk van die
COVID-19-pandemie wat oor die wêreld
hang. Dit is dan nodig dat ons hierdie
jaar met Mandeladag besin oor ‘n paar
belangrike dinge. Mense word in hierdie
tyd aangemoedig om ‘n sekere sosiale
afstand te handhaaf, maskers te dra,
aanraking en direkte kontak te vermy en
sover as dit moontlik is, selfisolasie toe
te pas. Dit is beginsels wat eintlik lynreg
met die bedoeling van Mandeladag bots.
Hierdie dag, wat mense aanmoedig om
hande uit te reik oor alle grense heen, moet
nou gevier word in isolasie en “opsluiting”.
Tog, is dit op ‘n manier gepas as ‘n mens
dink aan Nelson Mandela se eie lewensreis.
Nelson Mandela het meer as 27 jaar
in gevangenskap deurgebring, verwyder
van geliefdes en vriende, geïsoleer van
sy gemeenskap en sy lewe. Tog het hy
met sy vrylating die wêreld se verbeelding
aangegryp met sy vergewensgesindheid en
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GESPREKSARTIKEL: JULIE

DIE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUSIE:

Wetenskapfiksie of

werklikheid?
Bydrae: Marinda Schutte
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Ons staan op die drumpel van ‘n
tegnologiese revolusie wat die
manier waarop ons dink, werk, leef
en met mekaar omgaan drasties gaan
verander. Die term Vierde Industriële
Revolusie word die afgelope paar jaar
wyd gebruik vir die veranderinge wat
wêreldwyd plaasvind. Wat beteken
dit en wat moet ons weet om by die
veranderinge te kan aanpas?

Digitale intelligensie is oral om ons: in
selfaangedrewe voertuie, hommeltuie
(drones), tot virtuele assistente (Siri).
Ingenieurs, argitekte, ontwerpers en selfs
wetenskaplikes en medici kombineer
sagteware met nuwe materiale en sintetiese
biologie om ‘n simbiose te skep tussen
mikroörganismes, ons liggame, die produkte
wat ons verbruik en selfs die plekke waar
ons bly. Dit klink soos wetenskapfiksie,
maar dit is werklik en dit is die nuwe wêreld
waarin ons bly.

ie Eerste Industriële
Revolusie het water
en stoom gebruik om
produksie en vervoer te
meganiseer. Die Tweede
Industriële Revolusie
het plaasgevind toe
elektrisiteit gebruik is om massaproduksie
te skep. Die ontwikkeling van elektronika
en die inligtingsontploffing het aanleiding
gegee tot die Derde Industriële Revolusie,
waar produksie geoutomatiseer is. ‘n Vierde
Industriële Revolusie, die digitale revolusie,
groei uit die tegnologiese ontwikkelinge van
die inligtingsera. Dit word gekenmerk deur
die vermenging van tegnologie op ‘n wyse
dat die grense tussen fisiese, digitale en
biologiese sfere verdwyn.
Wat maak hierdie veranderinge
dan so ingrypend? Eerstens is dit die
spoed waarteen dit plaasvind. Met die
ontwikkeling van tegnologie, is enige
verandering binne sekondes binne die
bereik van die hele wêreld. Tweedens word
kennis nie van mond-tot-mond oorgedra
nie, maar vermenigvuldig duisendvoud
deur die internet en bied ons toegang tot
‘n onuitputlike bron deur ‘n klein apparaat
soos ‘n slimfoon. Digitale intelligensie
(artificial intelligence), robotte, 3D-drukwerk,
nanotegnologie, biotegnologie,
alternatiewe energie en die stoor van
energie, die ontwikkeling van nuwe vorme
van materie en kwantumberekeninge
is nie meer onbekende begrippe nie.

UITDAGINGS EN GELEENTHEDE
Soos met die vorige industriële revolusies,
het die Vierde Industriële Revolusie die
potensiaal om inkomstevlakke wêreldwyd
te verhoog en die lewensgehalte van
bevolkings oor die hele wêreld te verbeter.
Tegnologie het nuwe produkte en dienste
wat ons lewe vergemaklik moontlik gemaak.
Alles kan elektronies en vanaf ‘n afstand (of
foon) gedoen word: inkopies, besprekings,
films en musiek aankoop, speletjies speel,
bankdienste. Op die langtermyn is die
voordele dat kommunikasie en vervoerkoste
sal daal, winkels en verskaffers sal meer
effektief funksioneer wat pryse kan laat
daal, nuwe markte, dienste en produkte sal
ontstaan wat werk verskaf.
Daar kan egter ook nadele aan
hierdie ontwikkelings wees. Werkers
(veral laaggeskoolde werkers) kan hul
werk verloor. Die voordele is ook slegs
beskikbaar aan diegene wat toegang tot
tegnologie en die internet het, wat baie
ontwikkelende lande uitsluit. Die verskaffers
van die intellektuele en fisiese kapitaal,
soos die ontwikkelaars, aandeelhouers en
beleggers trek geweldig baie voordeel,
terwyl die werkers baie min voordele uit
die nuwe ontwikkelinge beleef. Soos
tegnologie ontwikkel, gaan daar naderhand
net aanvraag wees vir hoogs geskoolde
werkers - wat weereens die ontwikkelde
lande verder bevoordeel en ontwikkelende
lande ver agterlaat.

D
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DIE IMPAK OP BESIGHEDE
Daar is vier afdelings van die besigheidswêreld wat deur hierdie revolusie geraak
word, naamlik die verwagtinge van die
verbruiker, die ontwikkeling van produkte,
innovering deur samewerking tussen
verskillende bedrywe en die struktuur van
die organisasie of bestuur. Besighede is
verbruiker-gesentreer en hoe verbruikers
gediens en hul behoeftes voorsien word,
bepaal die aktiwiteite in die ekonomie.
Fisiese produkte word verbeter deur
tegnologiese byvoegings en dienste beskik
oor uitgebreide databasisse waartoe die
verbruiker toegang het.

geskiedenis gesien het, beïnvloed dit alle
vlakke van die samelewing. Die Vierde
Industriële Revolusie kan die industriële
revolusie wees wat die grootste impak op
regerings kan hê. Deur tegnologie het die
mense onmiddellik toegang tot inligting,
regerings is baie meer blootgestel aan
kritiek en die kiesers is oor die algemeen
beter ingelig oor omstandighede in ander
lande en wêrelddele. Hulle kan dus meer
eise aan hul regering stel. Regerings word
genoodsaak om hul kiesers soos verbruikers
te hanteer en word verplig om onmiddellik
gehoor te gee aan hul griewe en eise.
Regerings het nie meer die luukse van lang
besluitnemingsprosesse nie.
Aan die ander kant het regerings
skielik toegang tot tegnologie wat hul
in staat stel om mense te beheer deur
digitale infrastrukture en elektroniese
waarnemingstelsels. Ons is almal bewus
van die debatte wat plaasvind rondom
privaatheid en die reg van regerings
om toegang te kry tot inligting op jou
slimfone, rekenaars, ens. Regerings loop
‘n baie fyn lyn tussen die skending van ‘n
persoon se regte en die reg om ter wille
van sekuriteit sekere tegnologiese ingrype
toe te laat. Internasionale digitale misdaad
is ook vir regerings ‘n groot kopseer en
sekuriteitstelsels is maklik kwesbaar vir
hierdie internasionale kriminele.

Die grootste verandering is verseker die
ontwikkeling van globale platforms vir enige
behoefte waaraan jy kan dink: handel,
vermaak, kulturele bedrywighede, sosiale
en politieke aksies. Hierdie platforms kan
‘n groot invloedsfeer hê en besighede moet
hulle bestuur en kommunikasie aanpas
om hieruit voordeel te trek en nie aan die
verkeerde kant van hierdie meningsforums
te land nie. Dit kom dus daarop neer dat
die grootste verandering vir besighede in
hul bestuursformule lê: hulle moet bereid
wees om vinnig en innoverend te dink en
handel, vinnig van rigting te kan verander
en hul kommunikasie moet deursigtig en
deurlopend wees.

IMPAK OP MENSE
Die Vierde Industriële Revolusie gaan nie
net verander wat ons doen en ervaar nie,
maar ook wie ons is, ons identiteit. Dit
affekteer ons privaatheid, ons begrip van
eienaarskap, verbruikerspatrone, die tyd
wat ons aan werk en ontspanning spandeer,
die manier waarop ons vaardighede
ontwikkel en inligting bekom, die wyse
waarop ons mense ontmoet, kommunikeer
en verhoudings bou. Tegnologie het so
vinnig ontwikkel, dat ons in ons eie huise
alreeds die effek daarvan op ons eie
kinders kan sien. Dit hou geweldig baie
voordele in, maar die invloed van konstante

IMPAK OP REGERINGS
‘n Industriële revolusie het hoofsaaklik te
doen met veranderinge in die industrieë
en ekonomie, maar soos ons uit die
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(oppervlakkige) konneksie kan alreeds in die
verhoudingsvaardighede van jongmense
gesien word.
‘n Ander gevaar is die onvergenoegdheid wat kan ontstaan met hierdie oormaat
van inligting wat beskikbaar is. Sosiale
media en die onmiddellike beskikbaarheid
van inligting het die potensiaal om mense
meer verdraagsaam en ingelig te maak
ten opsigte van verskille in lewenswyse,
kultuur, gewoontes en wêreldbeskouings.
Die gevaar is dat ‘n dominante groep
(weereens die groep mense wat meer en
maklike toegang en kapitaal het) as die
rolmodel gesien kan word en dat alle ander
groepe ‘n gevoel van onvergenoegdheid of
hulpeloosheid kan ervaar.
Voordele van die Vierde Industriële
Revolusie vir die mens lê veral op die
vlak van die wetenskap. Die voordele
wat dit inhou vir mediese navorsing
is verstommend. Dink maar aan die
ontwikkeling van 3D-drukwerk, waar selfs
die vervaardiging van ledemate en organe
in die toekoms lê. Nanotegnologie en
biotegnologie maak mediese ingrype wat
vroeër ondenkbaar was, ‘n werklikheid.
Die wetenskapsfiksie-idee dat jy met klein
robotjies binne-in jou kan leef, klink nou
glad nie meer so vergesog nie.

wêreld? Of voel dit vir jou nog so onwerklik
soos ‘n wetenskap-fiksiefilm? Bespreek die
volgende paar punte in jul tak en bepaal
dan vir jouself of jy intellektueel, fisies en
emosioneel gereed is vir die toekoms.
1. Hoe tuis is jy met tegnologie en
is jy bereid om byvoorbeeld deur
‘n mikroskyfie wat in jou hand
ingeplant word, jou banksake ens.
te doen?
2. Dink julle dat die Vierde Industriële
Revolusie net voordelig is vir ryk
of ontwikkelde lande of kan ons
land met sy hoë werkloosheidsyfer
daarmee tred hou? Gaan dit die
gaping tussen die rykes en armes
groter maak?
3. Moet die regering toegang hê
tot inligting om te sien wie het
hul belasting betaal of nie? Mag
die hof toestemming gee dat ‘n
verdagte se selfoon “gehack”
word?
4. Watter eienskappe van die mens
dink julle is onmisbaar en kan nooit
deur tegnologie vervang word nie?
5. Met alle veranderinge word mense
in vier groepe verdeel, volgens
hulle reaksie en gevoelens daaroor:
die innoveerders of pioniers, die
leiers of voorlopers, die stille massa
en die vastrappers of teenstanders.
Dit is normale reaksies en hang
dikwels van jou persoonlikheid ook
af. Bepaal in jul takverband wie
in watter groep val en hoekom.
So kan ‘n mens mekaar beter leer
verstaan.
BRONNELYS:
• The Fourth Industrial Revolution: what it means,
how to respond. Wêreld Ekonomiese Forum.
weforum.org
• Wat is die Vierde Industriële Revolusie? jouwerk.
solidariteit.co.za
• The 4th Industrial Revolution is here - are you
ready? Forbes.com

DIE TOEKOMS IS HIER
Met die aanbreek van die Vierde Industriële
Revolusie tree ons letterlik oor die drumpel
na die toekoms. Gaan dit soos ‘n golf oor
ons spoel of is ons voorbereid om dit te
hanteer? Hoe gereed is jy vir hierdie nuwe
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ONS GESELS MET...

IN GESPREK MET

Du Toit
Bydrae: Elphi Taljaard

P

ieter-Steph du Toit het SuidAfrikaners se nasietrots op ‘n
spits gedryf met sy aanwysing
as die wêreld se beste
rugbyspeler vir 2019. Dié
27-jarige, wat 2 meter hoog in
sy sokkies staan, versinnebeeld die warmtegevoel van groenbloed-nasietrots - veral
nadat hy sy rugbytalent ingespan het om te
help verseker dat die groot goudkleurige
Webb Ellis-trofee terug is in Suid-Afrika.
Pieter-Steph het ingestem om ons ‘n kykie
te gee in hoe hy dink oor die lewe.

kan en moet eer, niks meer nie. Pa’s het
die taak om toe te sien dat hul seuns
eerbare mans word, geanker in hul
doel waarvoor hulle spesifiek deur God
geskape is. As hierdie dinge in plek is,
behoort enige versoekings weerstaan
te word.

2. Ons jongmense word vandag meer as
ooit tevore gekonfronteer met die maak
van ingrypende keuses ten opsigte van
bly in Suid-Afrika, of soek na groener
weiveld. Wat behoort die uitgangspunt
te wees wanneer besin word oor so
‘n keuse?

1. Talentvolle jong mans, eintlik nog seuns,
verdien skielik groot geld en verkry
oornag sterstatus. Watter wenke sou ‘n
mens vir die ouers van sulke sportmanne
kan gee om hul kinders te begelei om
steeds hul voete op die grond te hou?

Die moeilikste vraag wat enige
jongmens die antwoord van moet ken
is: “Wie is ek en wat is my doel op
aarde?" Kry mense om te help en bid
hieroor totdat jy sekerheid het. Wanneer
jy hierdie dinge weet, beoordeel jy
alle vrae aan die hand hiervan en of dit
daarby inpas. Elke mens se keuse moet
geskoei word op waar hy nou moet

Ouers moet van jongs af hul seuns leer
dat hulle nie spesiaal en belangrik is net
omdat hulle uitblink in sport nie. Dit is
gawes waarmee kinders hul Skepper
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Pieter-Steph

wees om sy doel te dien. As dit buite
Suid-Afrika is, goed so. As dit in SuidAfrika is, ook goed so.

ons gesondheid, dit leer ons beter
menseverhoudinge en dit wys ons dat
ons sovéél het om voor dankbaar te
wees. Ek het baie meer respek vir die
C- en D-span speler wat sy hart uitspeel,
trots is om sy skool te verteenwoordig,
by die reëls hou en positiewe energie
die lewe indra, as die uiters talentvolle
sportman wat homself as spesiaal ag,
ander afbreek en sy eie belange altyd
eerste stel. Ouers van doodgewone
deelnemers moet altyd hul kinders
vertel dat hulle trots is op hulle, net
omdat hulle probeer en aanhou. Hulle
is helde in eie reg en sal dit vorentoe in
die lewe wys deur hul bydraes in alles
wat hulle doen.

3. Is dit nodig om jong (laerskool) kinders
reeds te laat spesialiseer in één sportsoort? Besorg dit aan die kind ‘n “voorsprong” en is die kool die sous werd?

Ek is nie ‘n kenner op die gebied nie.
My persoonlike siening is dat kinders
soveel as moontlik sporte waarin hulle
belangstel moet doen en dan sien wat
hulle geniet. Ek was baie lief vir atletiek
op skool. Atletiek het my geleer om
vas te byt, teleurstellings te hanteer,
verantwoordelikheid te neem vir my
dade se gevolge (goed of sleg) en om
nederig te bly. Ek dink as ek nie atletiek
gedoen het nie, sou ek nie kon rugby
speel op die vlak wat ek vandag kan
nie. Ek het ook baie tennis gespeel
en doen dit steeds, as ek die kans kry.
Beide daardie sporte het my rugby baie
verbeter. Ek is daarom ‘n ondersteuner
daarvan om, solank as moontlik, soveel
sportsoorte as moontlik op skool te
doen - mits jy dit regtig geniet en lief
is daarvoor.

5. Waar jy tans die hele rugbywêreld aan
jou voete het, sou jy dink dit is moontlik
en hoe kan jy aan seuns/manne/
bewonderaars leer en demonstreer om
respek vir die vrou te hê?

Ek sou nooit kon droom dat ek sulke
erkenning sou kry nie. Dit is lekker, maar
dit is nie belangrik nie en dit bly maar
net mense se opinie. Volgende jaar is dit
iemand anders se beurt. Respek teenoor
vrouens is ononderhandelbaar. Respek
teenoor vroue moet gewys word. Laat
haar bv. voor jou by die deur instap,
staan op vir ‘n vrou as daar nie ‘n stoel
vir haar is nie. Wys aan haar dat jy haar
in alle opsigte as jou gelyke beskou.

4. Sport dra vandag soveel gewig in die
openbare oog.   Op skool is daar van
vroeg af toekennings en trofees en heldeverering vir sportmanne en -vroue. Hoe
gemaak as my kind – wanneer dit by
sport kom - ‘n doodgewone deelnemer is?
Sport is ‘n metafoor van die lewe.
Dit hou ons betrokke, dit is goed vir
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6. Christenskap is by baie mense, verál
onder sportlui, bespotlik. Hoe kan ‘n
beroemde sportman soos jy, die “Jesusloop” doen wat jou bewonderaars sal
laat volg?

met teregwysings, tree baie ferm op
wanneer waardes onteer word en
verduidelik waarom. Die belangrikste,
lei deur te doen en nie te praat nie.

Christenskap word nie gespreek nie
maar geleef! Jou dade is al wat tel.

10. Hoe belangrik is dit vir jou in die
sportwêreld om nog steeds Afrikaans as
jou moedertaal te kan praat?

7. Rugby is beslis deel van ons SuidAfrikaanse kultuur. Hoe kan die
spel, soos dit vandag gespeel word,
bevorderlik wees én aantreklik wees vir
ons jeug?.

Uiters belangrik. 'n Mens dink en droom
in Afrikaans. Dit is die petrol in jou tenk.

11. Wat is die lewenswaardes wat rugby vir
jou geleer het?

Rugby leer jou die waarde van spanwerk.
Dit verg dissipline om hard te oefen en
om by ‘n plan te hou. Dit vat waagmoed
om te weet jy kan beseer word, maar
aan te hou en deur sterk, fiks, positief
en goeie kondisionering die risiko’s te
verklein. Al hierdie dinge is goed vir
seuns om van jongs af reg te kry vir die
lewe daarbuite.

Dit het my geleer dat die lewe jou taai
klappe sal gee, maar ook wonderlike
geskenke. Dit het my geleer dat ons
kan kies hoe ons reageer op dinge wat
gebeur. Om positief te wees is ‘n keuse
en as 'n mens gelowig is, dan moet
jy altyd positief wees. Sukses volg op
geloof. Altyd.

12. Watter invloed het vroue op die sukses
van jou loopbaan gehad?

8. Is daar ‘n manier hoe die rugbykultuur
dalk tot ‘n beter toekoms van
samehorigheid in ons land kan bydra?

Ek sou nie kon wees wie ek vandag is
sonder my ma, ouma’s en my vrou nie.
Hulle het, en help my steeds, om dinge
in konteks te sien.

Ek dink so. Die wen van die
Rugbywêreldbeker in 2019 het dit
reeds gewys. Die mees impakvolle
belewenisse van my lewe was om,
toe ons met die beker deur SA gereis
het, te sien hoe baie dit vir mense
beteken. Mense van alle vlakke van die
samelewing, alle gelowe, tale en kulture
het trots, waardigheid en hoop in hul oë
gehad. Dit het my baie diep getref en ek
glo die jong kinders, of hulle spelers of
ondersteuners is, sien rugby as ‘n sport
vir almal en een waarin die hele wêreld
ons respekteer. Dit is kragtig.

13. Hoe handhaaf jy jou Christenskap tussen
ander rugbyspelers wat nie noodwendig
Christene is nie?
Hulle is my naastes, my broers, my
spanmaats. Hulle oordeel my nie en ek
nie vir hulle nie.

Voorwaar ‘n getuigskrif vir Christenskap,
waardes, Afrikaans-wees ...
Ons mooiste wense vergesel Pieter-Steph
op sy reis na môre.

9. Hoe sou jy dink moet ouers deesdae hul
kinders opvoed om ewigheidswaardes
aan te hang in ’n wêreld met
kitsoplossing-verwagtinge?
Bid gedurig, spandeer kwaliteittyd met
kinders, wees opbouend en liefdevol

12

SIELSKOS: AUGUSTUS

Vir mekaar
GEE OM

D

ie Verenigde
Nasies se
Wêreldhumanitêre
dag en
Mensliewendheidsdag
word onderskeidelik in
Augustus en September
gevier. Dit is dae waar
sekere beginsels vir en
deur die mensdom bepleit word. As Christene
kan ons hierdie dae en
beginsels gebruik om ‘n
boodskap van omgee en
liefde vir jou medemens
uit te dra.

Bydrae: Sophia Herman
Die mensdom pleit vir:
Meelewing onder aardbewoners en medelye waar mense
swaarkry. Liefde vir mekaar (Luk. 15:17), asook respek vir ons
naaste mag nie nagelaat word nie. Nederigheid, ten spyte
van prestasie, is ’n goeie les.
Samewerking met mekaar en ondersteuning van elkeen
se pogings lei tot sukses.
Luister na wat mense sê, hul moet weet dat jy hul hoor.
Inskiklikheid (Fil. 4:5) teenoor alle mense en verdraagsaamheid
(Rom. 15:1-3) laat mense geag voel.
Wees eensgesind. Laat leef die vrede van God in julle
harte (Kol. 3:15) en behandel elke mens met waardigheid.
Ag ander hoër as jouself…dis God se Wet. Eer God. Ons
mag ander nooit te na kom of verkleineer nie.
Dankbaarheid (Ps. 105:1,2) wat weerklank vind by
andere maak ‘n mens gelukkig en tevrede. Bring hoop vir
moedeloses (Spr. 23:18), sodat ook hul kan uitsien na ‘n beter
toekoms (Hebr. 11:1) en self ook vreugde uitdra.  
Eens en vir altyd moet ons mekaar vergewe en verdra.
Ons moet opreg vriendelik wees (Spr. 22:11), want wie só
doen ”het selfs die koning tot vriend”. Dan sal ons alle mense
se lojaliteit ervaar en hul harte wen…welverdiend.
Sosialiseer met alle mense en spits jou toe om hul beter te
verstaan. Dis verrykend en beslis die moeite werd vir goeie
naasbestaan. Aandag wat jy aan mense gee, laat hul besef
jy gee vir hulle om (Spr. 11:24). Gee en gee en GEE…sonder
voorbehoud en met vreugde (Pred. 5 :18,19). Dit sal altyd
dubbeld na jou toe terugkom.

Gebed:

Here, help ons om vandag mensliewend te wees teenoor alle
mense, soos uitgespel in Fil. 4:8, dat ons ons gedagtes sal rig
op “alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles
wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter
deug of lofwaardige saak daar ook mag wees”, tot voordeel
van die mensdom en tot U eer.
In Jesus se Naam.
Amen
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GESPREKSARTIKEL: AUGUSTUS

HONGERSNOOD

Onder kinders in Suid-Afrika
Bydrae: Sophia Herman

’n Koerantartikel, ‘n Tiende van
SA se kinders ly honger, in die
Rapport van 5 Jan 2020, laat ‘n
mens dink! Wat is hongersnood?
Honger kan beskryf word as
“’n gebrek aan lewensmiddele”
of “‘n ongemaklike sensasie
veroorsaak deur die (konstante)
gebrek aan kos wat noodsaaklik
is vir die liggaamsfunksies”.
Hongersnood kan beskryf
word as ‘n “volslae, langdurige
voedselgebrek in ‘n
groot gebied.”

‘n

Verslag getiteld The South
African Child Gauge 2019,
saamgestel na aanleiding
van bevindings deur die
Kinderinstituut van die
Universiteit van Kaapstad,
Unicef Suid-Afrika, die
Centre for Excellence in Human Development
(Universiteit van die Witwatersrand), die Tutustigting en Tutuwa-gemeenskapstigting (Standard
Bank), het bevind daar is groot nood. Daar
is bevind 2,1 miljoen kinders se huishoudings
het nie genoeg kos nie. ‘n Tiende van kinders
gaan honger slaap; meer as ‘n derde daarvan in
Natal en nog ‘n vyfde in Gauteng. Dis ‘n effense
verbetering op vorige syfers, soos in 2002 toe dit
30% huishoudings was, of in 2016, 26%. Steeds
het ons ‘n hongerkrisis. Ons is nommer 55 op die
GLOBAL HUNGER INDEX.
Volgens statistieke kom 65% kinders wat
onder die broodlyn (op minder as R1183 per
maand) leef uit swart gesinne, 31% uit bruin
gesinne en 3% uit wit gesinne. Lori Lake van
die Kinderinstituut sê, alhoewel armoede onder
kinders die afgelope dekade verminder het,
leef daar steeds 60% onder die broodlyn, 30%
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het nie water in die huis nie en 20 % bly in
oorvol huishoudings.

nie net af van kos op die tafel nie, maar
ook van wanvoeding wat lei tot obesiteit,
“honger seisoene”, asook ‘n dieet met geen
verskeidenheid nie.
Andy du Plessis, besturende direkteur
van Food Forward SA, ‘n organisasie wat
ten doel het om hongersnood te laat
afneem, probeer voedselkwaliteit verseker
wat hulle aan behoeftiges beskikbaar
stel. Nolwazi Serero, hoof-uitvoerende
beampte van The Farmer’s Harvest, verklaar
dat geen subsidies in Suid-Afrika beskikbaar gestel word om kos goedkoper
te verskaf nie, ook geen aansporingsinisiatiewe vir boere nie. Ons dok op met
hoë pryse a.g.v. Suid-Afrika wat invoer
eerder as uitvoer. Dit bring oorsese
kompetisie mee.  Serero wys verder
daarop dat verstedeliking en globalisering
tot druk op die voedselverskaffer lei.
Min mense op die platteland boer op
klein skaal. Baie min hét grond. In die
stede moet jy “betaal” vir wat jy kry en
die geweldig hoë werkloosheid lei tot
voedselonsekerheid.
Armoede hou mense / kinders in sy
greep van honger en min geleenthede.
Wanvoeding en honger veroorsaak dat
kinders sukkel om vaardighede aan te
leer wat hulle sou kon help om “weg te
breek” om ‘n beter toekoms te verseker.
Vir baie lei dit tot beperkte toegang tot
onderwys. In 2018 was 232 000 van die 11,6
miljoen skoolpligtiges (7-17 jaar) gereeld
afwesig. Vele is swak presteerders. In 2015
kon slegs 51% ‘n matrieksertifikaat behaal.

OORSAKE VAN HONGERSNOOD
IN SUID-AFRIKA
* Armoede
* Werkloosheid (30%), onsekerheid van
werk of afleggings.
* Geen broodwinner a.g.v. die vigsepidemie. Kinders is wees gelaat, kwesbaar
en getraumatiseer. Vele moet self sorg.
* Swak voedingswaarde van kos
(hidden hunger). Gesondheid berus op
spesifieke voedingstowwe, veral in die
eerste 1000 dae (swangerskap tot 2 jaar)
van ‘n kind se lewe. Statistiek SA berig dat
tydens vroeë kinderontwikkeling in SuidAfrika ‘n derde van die kinders in Natal en
die Vrystaat groeibelemmering toon a.g.v.
‘n tekort aan veral proteïene, wat lei tot
kroniese siektes, swak skoolprestasie
en uiteindelik tot swak inkomste. Ook
het Suid-Afrika die hoogste voorkoms
van lae geboortegewig. Soveel as 35%
swanger vroue erken dat hulle vyf dae
voor ondersoeke nie kos kon koop nie.
* Te min kos / vermorsing. Suid-Afrika het
die kos, maar tot 10 miljoen ton (vrugte,
groente, graan, vleis) word jaarliks weggegooi - ‘n vermorsing van R71,4 biljoen.
* Toegang tot kos is vir vele nie beskore nie.
* Sommige moet hul huise soggens so
vroeg verlaat vir skool dat daar nie tyd is
vir eet nie.
VOEDSELSEKERHEID
Die Wêreldvoedselprogram (NFP) sê
voedselsekerheid berus daarop dat
kinders te alle tye toegang moet hê tot
genoeg veilige, voedsame kos om ‘n
gesonde, aktiewe lewe te lei. Die SA
National Health and Nutrition Examination
Survey het bevind dat 28% gesinne in
stedelike gebiede op die randjie van
honger leef en dat 26% honger ly. Op die
platteland is dit erger met die persentasies
van 32% en 36% onderskeidelik. Die
leemte in voedselsekerheid hang egter

VOEDSELHULP
Daar is talle voedingskemas
in Suid-Afrika.
Afgesien van die
talle plaaslike
sopkombuise en
voedingskemas deur
byvoorbeeld kerke,
is daar ook ‘n aantal
groter nasionale
voedingskemas.

15

Hier is ‘n paar voorbeelde:
* The National School Nutrition
Programme. Die staat
poog om een voedsame maaltyd per dag
aan elke skoolgaande leerling te verskaf.
Die voorgeskrewe spyskaart bestaan
uit: proteïene/soja (twee keer per week)
soos vis, eiers, melk, dikmelk, bone en
lensies; koolhidrate soos stysel; vet/olie;
sout en geurmiddels. Vars groente en
vrugte moet daagliks bedien word.  Die
voorbereiding word deur werklose
lede van die gemeenskap gedoen,
aangestel deur die beheerliggaam van
die skool. Oorskietkos word saam met
behoeftige leerders huis toe gestuur.
Kinders word ook aangemoedig om tuis
tuine aan te lê. Corruption Watch moet
skynbaar oor alles oog hou.
* Gift of the Givers. Na ‘n berig in die
Sunday Times oor 167 kinders in die OosKaap wat van honger gesterf het, is die
Food Parcel Project, wat jaarliks
120 000 kospakkies aan behoeftiges
besorg, in Oktober 2012 begin.
* Debonair’s Pizza Doughnation. Met
deeg wat “afval” word kos gemaak en
en op verskeie plekke besorg, sodat
“kinders nie op ‘n leë maag deur die
dag moet gaan nie.” Hul maak van
vrywilligers gebruik.
* ACFS. Hulle verskaf daagliks
grondboontjiebotter-toebroodjies en
vitamienryke melk aan duisende leerders.
* Sizam Foods. Hulle verskaf
reeds 24 jaar lank MEISI-produkte
aan hongerverligtingsorganisasies in
Suid-Afrika. Die doelwit is om die
voedsaamste kos teen die laagste
moontlike pryse aan voedingskemas
te verskaf. Hul lewer daagliks
kos aan 10 000 kinders en lewer 315
kospakkies per maand aan dertien
gemeenskapsentrums.
* Food Forward SA. Du Plessis sê hul
neem surpluskos uit die landbousektor
om mense te voed. Voedselprosessering
en alternatiewe word gebruik en

*

*

*

*

ongeskooldes leer landbou ken.
Hulle ondersteun 600 begunstigde
organisasies, versprei 4 400 000kg kos om
150 000 mense daagliks te voed.
KFC met sy ADD HOPE nasionale
voedingsinisiatief put uit sy Social
Corporate Responsibility Funds plus R2
van elke kliënte-aankoop om daagliks
20 000 kinders te voed.
Zizizeni: “Let us help each other to help
ourselves.” By die Mayflower School,
Zoeloeland, het Rachel Greenwood ‘n
voorskoolse voedingskema. Navorsing
toon die ouers doen niks, nou word
kinders geleer om met groente en
hoenders te boer. Dis nie altyd maklik
nie, maar hulle noem die inisiatief
Blisters for bread.
Peninsula School Feeding Association
gee vir die honger kinders, wat nie kan
konsentreer nie, sukkel om inligting te
verwerk en hongerpyne kry, daagliks kos
teen R450 per kind per jaar.
Kleinhandelaars, soos Shoprite
en PnP, skenk ruim voedsel aan arm
gemeenskappe en NRO’s.
WAT KAN EK DOEN?
Kan ons as Die Dameskring hierdie
ellende help verlig? Hongersnood,
veral onder kinders, is ‘n werklikheid
wat ons elke dag om ons sien.
Bespreek die volgende punte in
jou tak en maak ‘n plan om
betrokke te raak.
1. Is jy bewus van ‘n voedingskema
in jou dorp? Naam?
2. Wie ontvang kos?
3. Wat behels die kos?
4. Wie is in beheer daarvan?
5. Sou jul tak dalk betrokke kon
raak? Hoe?

BIBLIOGRAFIE:
Internet: Tamsin Oxford, Stats SA report on Early
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The complex insecurity of Hunger in SA (26/10/2018)         
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Afrikaans

Op reis met

“Reisigers na môre”met

Afrikaans:

HOE NOU GEMAAK?
Bydrae: Prof. Jacques van der Elst

In die vorige uitgawe van
het Anne-Marie Beukes, hoof van
die SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns, opnuut die belangrikheid
van Afrikaans in ons samelewing
beklemtoon: die derde grootste
taal in ons land met byna 7 miljoen
sprekers; nagenoeg 24 miljoen mense
in die wêreld verstaan Afrikaans.
Kortom: Afrikaans is ‘n dinamiese
taal wat vir ‘n groot verskeidenheid
mense ‘n “tuiste” bied om in te
kommunikeer, om in te leer, om in te
redeneer, om in te verskil, om in te
redekawel, ja om in te KUIER.

E

n as dit dan alles gesê is,
duik die allesoorheersende
vraag steeds op: Wat van
die wonderlike taal môre,
oormôre en in die jare wat
kom, in die verre toekoms?
Gaan Afrikaans saam op die reis na môre?
Gaan hy/sy vorentoe nog gewig dra? Wat
van Afrikaans en ons kinders, kleinkinders
en agterkleinkinders?
Die maklike antwoord is dat Afrikaans
sal oorleef. Daar is ‘n bloeiende taal- en
kultuurlewe in Afrikaans. In ‘n stad soos
Pretoria hoor ‘n mens links en regs nog
Afrikaans. Selfs in Windhoek, in ‘n land
waar Afrikaans nie eens ‘n amptelike taal
is nie, hoor ‘n mens orals Afrikaans. Die
vraag oor Afrikaans is natuurlik nie nuut
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nie. Oor dekades is die vraag gestel, maar
ná die nuwe politieke bedeling van 1994,
toe Afrikaans uit ‘n winterslaap geruk is
en die taal sonder politieke steun moes
voortbestaan, het die vraag dag vir dag
aktueler geword.
En soveel jare gelede het N.P. van Wyk
Louw, een van Afrikaans se grootste digters,
ook hieroor gewonder. Hy is half jaloers op
digters wat in ander lande hulle in hul eie
kultuurgroep (en
taal) ongehinderd
kan uitleef en so
ten volle mens
kan wees. Sy
woorde, wat ek
effens uit verband
ruk, het tog
betrekking op ons
probleem met
ons taal: “… ons
stryd [is] geweldig
en onseker …en [kan] net so goed op ‘n
nederlaag uitloop as op oorwinning;…”
Dan vra ‘n mens jouself af of ons
deesdae in ‘n stryd verkeer en wat, as dit
so is, sou dan ‘n oorwinning wees? Louw
maak bogenoemde opmerking in ‘n essay
in die bundel Berigte te velde met die
opskrif Gedagtes oor die nasionalisme en
kuns (Versamelde Prosa 1, 1986, p. 25).
Hierdie opstel is rondom 1939 gepubliseer,
dus voordat die Afrikaner in 1948 politieke
mag behaal het en ‘n bevoorregting van
Afrikaans as reaksie teen die hegemonie
of oorheersing van Engels begin het.
Dié politieke wins destyds het ontsaglik
baie vir Afrikaans en sy ontwikkeling as
taal, akademies en andersins, beteken –
Afrikaans kon die golf van bevoorregting
tot 1994 ry.
Die prentjie vir Afrikaans het egter
versleg: die gewenste oorwinning het,
in die woorde van Louw, tog uitgeloop
op ‘n nederlaag. Die een na die ander
voorheen Afrikaanstalige universiteite het
verengels en die jongste nuus is dat die

Departement Afrikaans by die toenmalige
Randse Afrikaanse Universiteit aan die einde
van die jaar sy deure gaan sluit. En om te
dink dat die Randse Afrikaanse Universiteit
destyds gestig is vir die Afrikaanstalige
bevolking van Johannesburg en omgewing
as ‘n teëwig vir die Universiteit van die
Witwatersrand.
Moet ons die huidige situasie sien as
‘n volslae nederlaag vir Afrikaans of moet
ons redeneer in terme van Totius se gedig
oor die doringboompie wat vertrap is deur
ossewawiele, maar wat weer verrys vanweë
sy wortels wat stewig gevestig is?
Voor ek hierdie vraag beantwoord, wil
ek kortliks die verhaal van Katalaans vertel.
‘n Verhaal, nie heeltemal vergelykbaar met
die verhaal van Afrikaans nie, maar daar is
tog raakpunte. Katalonië, deel van Spanje,
was ‘n rukkie gelede in die nuus met die
Kataloniërs se aandrang op onafhanklikheid,
dus vry van die Spaanse sentrale regering.
Daar is ‘n groot verskil tussen die
situasie waarin die Kataloniërs verkeer en
die situasie van Afrikaans. Die Kataloniërs
woon in ‘n afgebakende geografiese gebied
met Barcelona as hoofstad en middelpunt
van die provinsie. In die klein stadstaat
Andorra is Katalaans die amptelike taal. In
getalle oortref die Kataloniërs die sprekers
van Afrikaans met ‘n paar miljoen. Tog
is daar ooreenkomste ten opsigte van
N.P. van Wyk Louw se terme van stryd en
oorwinning. Katalaans is, gedurende die
termyn van die Spaanse diktator, generaal
Franco (1892-1975), onderdruk – nie alleen
polities gesproke nie, maar ook kultureel.
Katalaans is onder groot protes verban
uit die skole en Spaans is as die enigste
taal gepropageer en op die bevolking
afgedwing. Eers in 1978, met die herstel van
die Spaanse demokrasie, is taaldiversiteit,
en daarmee Katalaans, erken. Vandag is
dit ‘n verpligte taal in die skole en ander
openbare instellings. Terloops, Katalaans is
‘n groter taal as Sweeds, Fins, Grieks
en Deens.
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Die verbanning van Katalaans het juis
meegebring dat die taal gepreserveer is
– die onderdrukking van en die outoritêre
houding ten opsigte van Katalaanse taal
en kultuur het juis ‘n positiewe energie
ontketen.
Afrikaans was en is nooit verban
nie. Inteendeel, die Regering erken
taaldiversiteit in ‘n elftalige land, waar
– ons beleef dit almal - in die praktyk
slegs een taal dominant is. Eintlik kan die
destydse verbanning van Katalaans deur
die Spaanse owerheid vir Afrikaans in
Suid-Afrika “vertaal” of vervang word met
‘n houding van ignorering of ontkenning.
Vanuit regeringskant word Afrikaans nie
meer raakgesien nie en waarskynlik as ‘n
lastige stertjie in die talediversiteit van die
land beskou. Daar word miskien geredeneer
dat dit maar stil-stil kan verdwyn soos by
die universiteite en by ons skole. Ondanks
hofsake teen verengelsing van instellings
staan Albion sterk aan die wenkant. Dis
eintlik vreemd in ‘n land waar die erfenis
van kolonialisme tans so sterk bestry word
dat juis ‘n koloniale taal, soos Engels, die
oorhand kry en gekry het. Dit het natuurlik
ook alles te doen met globalisering met sy
vele uitkomste en natuurlik ‘n verskuilde
of onuitgesproke politieke agenda teen
Afrikaans.
Wat staan die Afrikaans-moedertaalsprekers te doen? Is die ignoreer- of
ontkenningsmodus van amptelike kant
nie ook deel van ‘n oorgrote deel van
die Afrikaanstalige bevolking se houding
nie? Die verengelsing van die bruin
bevolking van Suid-Afrika, wat tradisioneel
Afrikaanssprekend was of is, is ‘n gegewe.
Wie die skole in Mitchells Plain besoek,
sal agterkom dat byna al die skole daar
verengels het. Die Universiteit van Wes-

Kaapland, wat as ‘n Afrikaanse instelling
gestig is, het al lankal volledig verengels.
Afgesien van die groot probleme
rondom Afrikaanse onderwys op alle vlakke
is daar ook die klein dingetjies rondom
Afrikaans wat pla. Waarom sou ‘n gewone
apteek met ‘n Afrikaanse bestuur in ‘n sterk
Afrikaanse omgewing al sy aankondigings
en produkte net in Engels vertoon?
“Sanitise your hands” is die kennisgewing
by die deur en dis ‘n “dispensary” waar jy
jou medisyne afhaal. Ons raak gewoond
daaraan – ons kan mos Engels lees en
verstaan. As ABSA op die internet darem ‘n
keuse bied om in Afrikaans jou rekeninge te
bestuur, word die keuse dikwels nie benut
nie. Pick n Pay is Engels met al sy plakkate
heeltemal Engels – altans in my omgewing
– Checkers se aankondigings daarenteen,
die winkel net effens verder in die straat
af, is nog keurig ook in Afrikaans. Hinder
die verwaarlosing van Afrikaans in die
alledaagse omgang nog werklik?
So gaan die erosieproses voort. As
taalreisigers na môre wonder ‘n mens
oor die toekoms van Afrikaans. Gaan my
kleinkinders en agterkleinkinders nog
in Afrikaans kan skoolgaan? Of gaan
die verengelsing van die instellings vir
hoër onderwys in trurat ook ons huidige
Afrikaanse hoër- en laerskole verengels?

GEBORG DEUR

DURBANVILLE FYNBOSTAK
As sy die Here dien, dan verdien ‘n vrou om geprys te word. - Spr. 31:30
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Hoe staan dit met die Afrikaanse
moedertaalspreker se positiewe energie
soos wat dit by die Katalane ontketen is
weens die onderdrukking van hulle taal?
Daar is positiewe tekens: ‘n Voorbeeld
hiervan is die ontwikkeling van Akademia
as ‘n Afrikaanse tersiêre instelling. Dis
dergelike inisiatiewe wat Afrikaans
broodnodig het. Positiewe energie het
alles te doen met die handhawing van ons
taal op alle vlakke – handhawing nie op ‘n
afdwingbare en bullebakmanier nie. Dit
sal net vyandigheid kweek. Maar ons mág
aanspraak maak op ons regmatige deel.
Dit geld vir die onderwys, die kultuur en
wat ook al proporsioneel vir Afrikaans van
belang is. Laat daar geen misverstand wees
nie: die Afrikaanse kultuur in sang en lied
en boek en in die kunste floreer. Afrikaanse
sepies en die Afrikaanse TV-drama is uiters
gewild. Ons het TV-stasies en koerante met
Afrikaans as medium. Afrikaanssprekers
word egter in baie opsigte teen wil en dank
in ‘n enklave gedwing. As dit dan so is,
moet ons binne die enklave ons positiewe
energie ontplooi en sorg dat Afrikaans
sy hoër funksies behou en waar moontlik
bevorder. Afrikaans is seker naas Zulu die
mees verspreide taal in die land en dit
is moontlik vir Afrikaans om op elke plek
in die land deur middel van organisasies
(bestaandes soos die ATKV, die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns, die FAK
of nuwes) sy stem te laat hoor.

Organisasies soos onder andere die
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat
die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls
uitgee, moet egter ook sorg dat die taal
en taalgebruik nie verarm nie. ‘n Mens
wonder deesdae oor die algemene stand
van geletterdheid in Afrikaans. Hoeveel
kere moet ons nie hoor nie van dinge wat
“amazing” is, selfs soms van die kansel
af? Die sogenaamde “pêrel van groot
waarde” moet tog sy skitterglans behou.
Wat maak die digitale era byvoorbeeld
met Afrikaans? Briewe word nie meer
geskryf nie. Kommunikasie deur middel van
e-pos en sms’e is kripties en ondergrawe
geletterdheid, nie net in geskrewe taal
nie, maar ook in mondelinge taalgebruik.
Natuurlik ondergaan enige taal altyd
verandering en dit is goed so, maar
Afrikaanssprekers het ook hier ‘n taak om
keurige en korrekte taalgebruik te bevorder
met inagneming van die variasies soos
Kaapse Afrikaans. Die gesprek oor die
variasies van Afrikaans is ‘n tema vir ‘n
ander dag.
(Jacques van der Elst was hoof van die
Departement Afrikaans en Nederlands by die
eertydse PU vir CHO en later Dekaan van die
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte by die instelling.
Hy is in 2005 aangestel as hoof van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, ‘n
pos wat hy tot 2012 beklee het. Hy is nog steeds
in tydelike hoedanigheid aan die SA Akademie
as koördineerder van navorsing en publikasies
verbonde).

GEBORG DEUR

JOHANNESBURG, AASVOËLKOPTAK
Maak dit ’n reël en bid tot God om jou te help om nooit, indien moontlik,
in die aand te gaan lê sonder om te kan sê nie: “Ek het een mens ’n bietjie wyser,
’n bietjie gelukkiger of ten minste ’n bietjie beter gemaak vandag.”
Charles Kingsley
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WAARDES VIR WOELWATERS

Die Dameskring se

Nasionale
projek
Bydrae: Coreen King

Die Dameskring is een van
die vroue-organisasies in die
land wat met trots en passie
ons deel vir Suid-Afrika doen.

D

ie belangrikheid van
kerngesonde gesinne lê
ons baie na aan die hart.
Gesinne val uitmekaar en
alhoewel verskeie faktore
tot hierdie toestand bydra,
is die gebrek aan ‘n gesonde waardesisteem
ook deel hiervan. Dit is dus vir ons
belangrik om Christelike waardes by alle
kinders te probeer vaslê.
Die vaslegging van goeie waardes
by kinders is ook ‘n Goddelike opdrag.
Die persoon wat leef vanuit ‘n goeie

waardesisteem, is beslis beter toegerus om
moeilike situasies en teëspoed te hanteer.
Kinders beleef ‘n gebrek aan sekuriteit,
voorbeeld en leiding, omdat daar nie
definitiewe grense gestel word nie. Ons
organisasie het besef dat waardes wat
oorgedra word aan ons kinders, daartoe
bydra om gesonde ‘boustene’ te wees vir
‘n gesonde samelewing.
Ons het ‘n projek geloods om ouers en
onderwysers in Suid-Afrika toe te rus en
te bemagtig om reeds vanaf ‘n baie jong
ouderdom die grondslag vir ‘n gesonde
waardesisteem by kinders te vestig. Belinda
Campher, arbeidsterapeut, spelterapeut
en disleksiespesialis, het ‘n handleiding
Waardes vir Woelwaters saamgestel.
Hierdie handleiding gee praktiese raad en
help om waardes by voorskoolse kinders vas
te lê op ‘n praktiese en kreatiewe manier.
Waardes soos Eerlikheid, Respek, Omgee,
Gehoorsaamheid, Burgerskap, Fluksheid,
Dankbaarheid, Empatie (emosionele
bewustheid) en Geloof in God word
hierin hanteer.
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Die vestiging van ‘n stewige fondament
vir hierdie 9 belangrike boustene van ‘n
gesonde WAARDESISTEEM word in hierdie
handleiding moontlik gemaak deur die ouer
of opvoeder:
* ...bewus te maak van belangrike
grondbeginsels wat ten opsigte van elke
afsonderlike waarde geld.
* ...toe te rus om die betekenis van die
begrip, bv. RESPEK, effektief by die kind
tuis te bring.
* ...te voorsien van toepaslike stories
(Bybel- sowel as fantasieverhale)
waardeur die belang van die betrokke
waarde die kind se verbeelding kan
aangryp.
* ...die daarstel van ouderdomstoepaslike
aktiwiteite wat gebruik kan word om
die spesifieke waarde op ‘n daaglikse
basis by die kind in te skerp deur die
oefening en toepassing daarvan in ‘n
verskeidenheid van alledaagse situasies.

-

Waardes vir Woelwaters is ook reeds
vertaal in Engels. Die Dameskring se
langtermynvisie is dus om ook opvoeders
van ander taal- en kultuurgroepe toe te rus
en te bemagtig.
Ons wil ons lede en ander persone
aanmoedig om die Engelse boek so wyd
as moontlik te versprei. As ons die groter
prentjie raaksien en verstaan, sal dit ‘n
rimpeleffek tot gevolg hê. Hoe wonderlik
sal dit wees as jy ‘n klein bydrae kan lewer
tot die groei en ontwikkeling van ons jeug in
Suid-Afrika deur NET EEN BOEK TE BORG!
Die toekoms van Suid-Afrika lê in die
hande van die jeug. Kinders en jongmense
van ‘n reënboognasie wat moet hande vat
en lei. Sonder ‘n fondasie van gesonde
waardes en ‘n sterk karakter, kan geen land
met bekwaamheid en verantwoordelikheid
regeer word nie.
Ek nooi elkeen uit om met behulp van
die handleidings in Afrikaans en Engels
"mee" te werk aan ‘n stewige fondament
van kernwaardes in die lewe van Suid-Afrika
se kinders!

Werkwinkels met betrekking tot hierdie
handleiding word landswyd aangebied. Dit
is daarop gemik om onder andere ouers,
onderwysers en kategete te voorsien van
belangrike kennis en vaardighede ten einde
die handleiding doeltreffend te kan gebruik.
Daar is verskeie faktore wat die mate van
sukses vir ‘n gesonde waardesisteem by
jong kinders kan beïnvloed. Wanneer ouers
en onderwysers hierdie faktore verstaan en
in ag neem, sal die handleiding met veel
groter sukses gebruik en toegepas kan
word.
Die inhoud van hierdie werkswinkels sluit in:
- Kennis oor normale ontwikkeling en mylpale in verskillende lewensfasesWAAR
(babaDES VIR
jare, kleuters, laerskoolkinders,Wo
tieners).
elwaters!
- Kennis en advies oor belangrike aspekte
om die emosionele welsyn van die kind
te bevorder.
- Kennis oor die bestuur van gedrag en
die toepas van effektiewe dissipline.
- Kennis oor die unieke eienskappe van
individue ten opsigte van taal, kultuur,

WAARDES VIR

Woelwaters!

RING
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SIELSKOS: SEPTEMBER

‘n Nuwe begin
Bydrae: Thea van Rooyen

Ps. 51: 12 "Skep vir my ‘n rein hart, o God.
Gee my ‘n nuwe, standvastige gees."

D

is lente en alles lyk sommer
vars en nuut – wel, ten
minste buite in die natuur.
Ons voel en lyk dikwels nie
soos ‘n lenteblommetjie
nie, wat nog te praat van
klink. Die winter se stof en vaal sit nog aan
my lyf vas, dit klou aan my brein en ek sukkel
om die mooi en vars te sien. “Dis heerlike
lente” is net 'n lied van baie lank gelede. Dis
gewis en seker nie ‘n lied op my lysie nie.
Toe jy Christus as jou Verlosser
aanvaar het, het jy God met entoesiasme
en vreugde begin dien. Hier is die
lenteblommetjie nou aan die woord. Dit
was ‘n nuwe lewe. ‘n Wonderlike lewe! Deur
genade is jy vergewe en nuut gemaak.
Maar toe… toe begin die lewe gebeur.
Toe word dit herfs en daarna winter en die
wolkombers al hoe dikker. Probleme het
opgeduik. Moedeloosheid het gevolg.
Jou entoesiasme het vervaag en baie dof
geword. Jou vreugde is vervang deur “sê
nou maar” en twyfel. Sondes wat jy uit jou
lewe geskop het, begin terugkom en jy is in
‘n afwaartse spiraal… al hoe dieper, al hoe
donkerder. Wat nou?
Jy het eintlik net een keuse: Wees
eerlik voor God. Vertel Hom jy sien hoe jy
van Hom af weggedwaal het. Jy weet jy
het vreeslik drooggemaak. Jy het sonde
toegelaat om in jou hart terug te kom. Wat
gaan Hy doen? Jou vergewe. Dit is wat God
doen. In sy groot genade en liefde vergewe
Hy jou en kan jy nuut begin om Hom te
gehoorsaam. Hy sal jou ‘n rein hart gee –
vra daarvoor. Hy sal jou verfris, soos

‘n lentebriesie, om Hom te ken en dien –
vra Hom.
God wil jou liefde en aanbidding hê. Hy
sal jou nie dwing nie, maar Hy sal jou help
om daarna terug te keer wanneer jy die pad
byster geraak het. Vra Hom. Die lente kan
ook vandag in jou lewe opdaag, met geur
en baie kleur … vra God net.

Gebed:

Here, beëindig hierdie winter van
my siel en laat dit lente word in my
geestelike lewe. Ek het U krag nodig
om my nuut te maak: die sprankel
van U liefde, die helder strale van U
genade, die sagte lig van U aangesig. O
Here, laat U somer kom! Maak dit lente
in en om my, U winterkind.
Amen
Besprekingspunte:
• Dissipline en vasberadenheid is
nodig om naby aan God te bly
en sonde weg te hou. Hoe vaar
jy daarmee? Het jy dalk ‘n nuwe
begin, ‘n nuwe seisoen nodig?
• Hoe maak ek dit ‘n heerlike
lente?
• Watter Bybelse figure sou jy
met die lente kon assosieer en
waarom?
• Job het ‘n paar seisoene in sy
lewe beleef. Sou jy daarmee kon
identifiseer?
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GESPREKSARTIKEL: SEPTEMBER

Veer-

KRAGTIGHEID

Bydrae: Weila-Marie Strydom

D

“True resilience is the process of coping with
disruptive, stressful, or challenging life events
in a way that provides the individual with
additional protective and coping skills prior
to the disruption, that results from the event.
Resiliency is not merely surviving, but thriving,
because of adversity.”
(Richardson, Neiger, Jensen,
& Kumpfer, 1990, p 34)

ie lewe is ‘n komplekse
versameling van
onverwagte krisismomente
en dan ook weer welkome
tye van kalmte en vrede.
Die lewe se dwarsklappe
kom vinnig en ongevraagd. Dit laat ons
soms met pynlike wonde en baie maal in ‘n
staat van totale uitputting en wanhoop. Dan
kom ook die alombekende twyfel of ons
enigsins oor die innerlike krag beskik om dit
wat môre mag bring, te kan hanteer.
Elke mens bevind homself gedurende
die verloop van sy lewe op een of ander
geloofsreis, of jy nou ‘n Christen is of nie.
Hoe sal jy jou geloofsreis tot dusver
beskryf? Sou jy sê dis ‘n reis van blote
geloofs- “oorlewing” of dalk eerder ‘n reis
van geloofs-"veerkragtigheid”?

Hoe baie keer kies ons eerder ‘n lewenskruk
wat ons kan dra deur ons persoonlike pyn
en lyding. So baie maal is ons self die
oorsaak dat ons geloof nie kan groei en dus
sterker kan word as gevolg van ons swaarkry
nie. Want, om werklik te groei, gaan meestal
gepaard met pyn en ongemak. Dit is in
ons menslike natuur om eerder die pyn te
wil verdoof deur op ander middele staat te
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maak. Ja ons wil die pyn vinnig elimineer,
eerder as om stelselmatig daardeur te werk.
Kom ons lees wat sê die Bybel rondom
hierdie swaarkry en hoe ons daarop moet
reageer. Paulus skryf in Romeine 5: 3b - 6:
“...Ons verheug ons ook in die swaarkry,
want ons weet: swaarkry kweek volharding,
en volharding kweek geloof, en egtheid van
geloof kweek hoop; en die hoop beskaam
nie, want God het sy liefde in ons harte
uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan
ons gegee het.”

maar alte goed. Daardie onnodige, lastige
en meestal ongevraagde probleme wat
die lewe so gereeld na ons kant toe gooi.
Maar die feit bly staan, ons besit elkeen die
Goddelike krag wat ons toelaat om nie net
ons omstandighede te oorleef nie, maar
trots en kragtig uit die as en die roet op
te staan.
Ons besit elkeen die unieke vermoë om
selfs bomenslike onregte te kan vergewe.
Ons beskik oor die vermoë om selfs met
nog meer krag en nog meer selfvertroue ons
laaste Chemo-sessie binne te stap.
Ons kan weer vertrou, ons kan weer
liefhê en ons kan ten spyte van wat die
wêreld en sy maat sê, volkome genees.
Ja, ons het almal letsels en wonde in
verskillende stadia van heling. Ons is almal
steeds op ons onderskeie geloofsreise. Maar
ek weet dat elkeen van ons vandag sterker
en wyser en meer geduldig en meer positief
aan die ander kant van ons verlede staan, al
is dit net ‘n hanetreetjie.
Ek glo dat God steeds my verlede
gebruik om my voor te berei vir dit wat my
toekoms mag inhou. Dit is nie ‘n gegewe
dat hierdie ondervindings net op my lewe
en my geloofsreis van toepassing is nie,
maar dat ek met my storie ook ander
vrouens kan bemoedig, versterk en toerus.
My pyn het my geleer om sterker te
wees as my vrese.
My hartseer het my geleer om nie te
oordeel nie, want ek kan nooit die volle
waarheid van‘n ander se doen en late
verstaan nie.
My teleurstellings het my geleer om
nie onrealistiese verwagtinge van mense
te koester nie. My gebroke verlede het
my geleer om elke liewe tweede kans wat
ek daagliks uit God se hand ontvang, te
koester en te bewaar met alles wat ek het.
Kom ons gaan leef opnuut vandag
met ons uitsonderlike en welverdiende
veerkragtigheid.
Kom ons gaan vier die groei wat pyn,
hartseer en teleurstelling in ons lewens
meegebring het.

Hierdie hoop waarvan Paulus praat, kan
juis ‘n geloof van “oorlewing” transformeer
na ‘n veerkragtige geloof, mits ons dit
natuurlik toelaat.
‘n Geloof wat gepaard gaan met
‘n gesindheid van blote “oorlewing”
word geken aaan vrugte soos bitterheid,
onvergewensgesindheid, jaloesie,
verslawing, eensaamheid, depressie en
skuldgevoelens.
‘n Veerkragtige geloof word geken
aan jou vermoë om te kan vergewe al
is die ander party nie jammer nie.
Om tevrede te wees met wat jy
het en wat jy nie het nie.
Jou vermoë om jou omstandighede te
kan aanvaar en daarmee saam te leef.
Om in liefde te kan uitreik na mense
wie se situasie selfs nog meer hartseer en
gebroke is as jou eie.
Om geestelik te kan groei en volkome te
kan ontwikkel soos God van ons vra en om
God se vrede te kan aanvaar ten spyte van
jou toestand of diagnose.
Die lewe is ‘n komplekse versameling
van uiterste lyding en hartseer, maar tog
ook oomblikke van vrede, geluk, genade en
onvoorwaardelike liefde. Ons kan kies om
bloot die aanslae van die lewe te oorleef.
Ons word soms erg verniel, maar die kans is
goed dat ons steeds dieselfde aan die ander
kant sal uitstap. Dit maak nie van jou minder
van ‘n Christen nie.
Elke liewe persoon wat vandag hierdie
stukkie lees, ken die lewe se pyn en hartseer
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Deel God se liefde en sy genade uit aan
elkeen wat jou pad kruis.
Maak jou hart en jou lewe oop sodat
jou innerlike krag en jou Goddelike veerkragtigheid ook vandag in jou naaste se
lewe kan manifesteer.

•

Gaan wees die Vreeslose Vrou wat jy is.
“Strength doesn’t come from what you can
do. It comes from overcoming the things you
once thought you couldn’t….”
Veerkragtigheid, oftewel die vermoë
om stres en veranderinge positief
te hanteer en trauma te verwerk en
sterker anderkant uit te kom, staan op
vyf pilare:

•

•

•

Selfbewustheid.
Wees bewus van jou gevoelens,
ken jouself en weet hoe jy op
krisissituasies en stres reageer.
Wees in kontak met jou innerlike en
erken eerlik as jy gevoelens soos
hartseer, stres, frustrasie, vreugde
en woede beleef.
Hanteringsmeganismes.
Leer gewoontes aan om stres en
trauma te kan hanteer op ‘n manier
wat nie skadelik vir jou fisiese
en geestelike welstand is nie.
Selfvertroue gaan daarmee saam.
Selfkennis (selfbewustheid
hierbo) kweek ‘n ware selfvertroue.
Jy weet wat jy kan hanteer en
het vertroue in jou eie vermoëns.

•

Jy weet waar jou krag vandaan
kom en leef positief.
Konneksie.
Positiewe verhoudings vorm
‘n sentrale deel van geestesgesondheid en veerkragtigheid.
Mense met goeie ondersteuningstelsels kan enige iets
oorkom en geen berg is te hoog
om te klim nie. Maar positiewe
verhoudings verg werk van jou
kant af - jy moet ook vir ander
beskikbaar wees.
Selfversorging.
Oefening, ‘n gesonde liggaam,
genoeg slaap en ander gesonde
leefgewoontes is die teelaarde
vir ‘n gesonde en veerkragtige
gees. Liggaamlike uitputting lei
maklik tot geestelike moegheid.
Sorg vir jouself, jy is dit aan
jouself en jou gesin verskuldig.
Leef doelgerig.
Persone wat ‘n doel in die lewe
het, is positief en het die vermoë
om realistiese toekomsplanne
te maak en dit uit te voer. ‘n
Doellose bestaan is die resep
vir depressie en traagheid van
gees. Veerkragtigheid groei as
jy ‘n bydrae tot jou omgewing,
medemens en gemeenskap
lewer en leef.

(Rikki Rogers)

GEBORG DEUR

HEIDELBERG SUIKERBOSRAND-TAK
“Wat ‘n mens in hierdie lewe die nodigste het, is iets om te doen,
iets om lief te hê en iets waarop jy kan hoop.”
Joseph Addison
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dogtertjie.” Net ‘n aanneemouer weet
hoe die wêreld skielik, na daardie oproep,
in goud verander. Sy was prematuur, maar
mooier as mooi. Luna was ‘n lewendige,
adrenalienbelaaide meisie wat die seuntjies
se beste speelmaat was. Ons lewe was vol,
kalm en rustig, al het Jaco se versorging
my byna vier-en-twintig uur per dag besig
gehou. Ek kon elke aand vir die Here
dankie sê dat ons gesin so gelukkig is.
Hier teen graad 7 se kant wou onse
doggie nou net swart broeke en T-hemde
dra. As daar meisiemaatjies kom speel het,
het sy sommer met ‘n dik stem gepraat en
vir hul die motordeur oopgemaak. Vir ons
as ouers was dit vreemd. En toe, op ‘n dag,
merk ons op hoe sy ‘n vriendin aangaap.
Wat? Is ons kind ‘n lesbies? Weet sy dit?
Met wie kan jy hieroor gesels? Nee wat, ons
bly maar eerder doodstil. Maar moenie dink
jou gedagtes staan stil nie. Jy lees en soek
na inligting dat dit bars. Dit kan mos nie
waar wees nie? Ons kind is dan ordentlik
grootgemaak, met waardes en in die kerk.
En sover ons weet, nie onsedelik aangerand
of verkrag nie. Ook nie met verkeerde maats
deurmekaar nie. So waar, hoe, wat?
Die res van my kind se skooljare tot
matriek was een hel. Dikbek, ongeskik, vet,
ALLES wat ek gesê het was verkeerd en
as “kyke kon doodmaak” .....! Ons het tuis
op eiers geloop. Tog, in graad 9 het ek
een aand by haar gaan sit en gevra of sy
gelukkig en tevrede is met haarself. Bot het
die “nee” gekom. Ek het voorgestel dat sy
‘n sielkundige gaan sien. Jare daarna het
Luan my van hul gesprek vertel. Een van die
vrae was: “Hoe voel jy oor jou identiteit as
‘n vrou?” Hy sê dit het hom omgeslaan en
vreeslik ongemaklik laat voel, maar tog aan
die dink gesit. Hy kon nie sy lewe as ‘n vrou
voorstel nie. Maar nou wat is hy dan, het hy
gewonder. Hy was so omvergegooi deur
dié eenvoudige vraag, dat hy eers weer in
matriek na ‘n sielkundige kon gaan.
In my kind se matriekjaar het ek ook
een keer ‘n sielkundige gaan sien. Ek is mos
‘n sterk vrou, ek kan mos planne maak of

ONTMOET ‘N DK-VRIENDIN:

Sonja
van
Aardt
Hierdie lewenstorie het nie ‘n opskrif
nie. Hoekom nie? Want party stories
se hoogte, diepte, lengte en breedte
kan nie vasgepen word nie. Dit het
ook nie ‘n slot nie.

O

ns kon nie van nature
kinders kry nie en na ‘n
paar mislukkings met
inplantings was aanneming
ons keuse. Ons het gebid
dat ons net die regte ouers
vir die kindertjies sal wees. En daar kom
Jaco, die mooiste seuntjie. Maar op drie
maande is jeugdige miokloniese epilepsie
by hom gediagnoseer. Die kaartehuis het
nie ingetuimel nie, dit was oombliklik plat.
Ons moes al ons drome en planne begrawe.
Dit was ‘n emosiedooie tydperk wat
voorgelê het. (Nie emosielose nie, daar is 'n
groot verskil tussen -lose en -dooie).
Twee jaar later kry ons weer daardie
droom-oproep: “Ons het vir jul ‘n
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uithou.  Die hele storie het ‘n verwydering
tussen my en my man gebring. Ek wil
praat en hy wil nie. Ek wil iets doen en hy
wil nie. Ons weet ons is lief vir mekaar,
maar die klein jakkalsies vreet my huwelik
op. Intussen is daar nog Jaco ook. Alles
aan Jaco is swak - as hy siek word, reël
jy sommer al die begrafnis en huil by
voorbaat. Sulke tye het ek direk van die
skool na die ouetehuis waar hy gebly en
versorg is, gegaan, heeldag gebly en die
volgende oggend gou huis toe gegaan om
skoon aan te trek en weer skool toe te gaan.
Partykeer vir die hele week.
Selfhaat het by my dogter ingetree. Sy
kon nie verstaan hoe die Here dit toelaat
nie. Haar stryd met God. Jy as ouer is
verby bang. In haar tweedejaar het my kind
se bodem uitgeval en is sy in Bloemcare
opgeneem. Engele der engele het my kind
daar tot nuwe insigte gebring. Die lewe
het van daar af vir ons almal nuwe rigting
gegee. Nou kan ek openlik uit die kas klim
en vir almal vertel Luna is lesbies.
Een aand tienuur kry ek ‘n oproep.
“Mamma dit gaan goed met my, die lewe
is ‘n lied. Ek het die afgelope paar dae
soos ‘n man geleef en dit is wie ek is.
Ek is doodseker.” En wat antwoord ek?
“Wonderlik mamma se kind, as dit is wie
jy is, dan is dit so.” My hart begin pyn. Vir
elf maande kon ek nie stap nie. Dit was ‘n
fisiese pyn soos ‘n blou kol, selfs asemhaling
was seer.  Sy wil vir al die operasies gaan
en ek moet dit vir pappa vertel. Daardie tyd
het ek nie gedink nie. Al wat ek kon sê, is
“Here o Here o Here o Here.”   
En dit was vir my man erger as die dood.
Intussen het Luan se vriendin by ons kom
kuier en ‘n werk in ons tuisdorp gekry. Ek
nooi haar toe om by ons te bly totdat sy ‘n
woonstel kry. Ek wou hul verhouding “in my

face” kry. Ek wou dit asemhaal, eet en
beleef. Hoe gouer hoe beter. Somtyds het
dit my versmoor, maar ek het bevryding
gekry. My man ook. Hierna het hy Luan
aanvaar. Ons moes vir ‘n tweede keer uit die
kas klim oor ons kind.
Die afsprake en reëlings vir die dubbele
masektomie wou Luan self reël. Ons het
aangebied om vir die eerste operasie
te betaal. Daarna moes hy betaal. Hoe
meer opgewonde my kind geraak het, hoe
meer het ek binne-in my begrafnis gehou.
Klein goedjies. Maar tog was dit ook ‘n
bevrydende tyd. Die hele tyd het ons nog
van Luna gepraat. Maar toe hul hom uit die
teater stoot, het hul Luan uitgestoot. En
ek dink ook aan hom as my seun. Luan is
‘n gelukkige kind. Ek het al die foto’s met
Luna op verwyder. Jy vind net Luanfoto’s in
ons huis. Ek knoop nog geselsies aan, maar
nie op ‘n girly trant nie. En as pa en seun
saam sit en rook, dan bring ek koeldrank en
verdwyn. Die manne het baie om op
te vang.
Ons drie het ander sye van God leer
ken. Liefde staan definitief heel eerste. Maar
daar was genade op genade op genade.

GEBORG DEUR

BENONI PROTEATAK
Ons sal nooit leer om dapper en geduldig te wees as daar
slegs vreugde in die wêreld is nie. - Helen Keller
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SIELSKOS: OKTOBER

DANKBAAR VIR
Bydrae: Heléne Richter

Groot Genade
dankbaarheid in julle harte moet julle psalms,
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer
van God sing. En wat julle ook al sê of doen,
sê en doen dit alles in die Naam van die Here
Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Piet van Breemen beskryf dankbaarheid
as volg:
Dankbaarheid is eintlik om die regte verhouding tot ander te vind; en daarom verteenwoordig dit ook volwassenheid. Dankbaarheid
beteken dat die spil nie om myself draai nie;
dat ek alles nie as vanselfsprekend aanvaar
nie, maar van-God-sprekend. Dankbaarheid
verhelder en verlig my bewussyn.
En Charles H. Spurgeon skryf die volgende
oor genade:
Gister was God my genadig, en ook môre sal
Hy my genadig wees. Dieselfde geld vir die dag
daarna en daarna en daarna, sodat daar nie
meer dae sal wees nie en tyd deur die ewigheid
ingesluk sal word. Tussen vandag en die hemel
is elke oomblik van die Christen se lewe ‘n
oomblik van genade.
Wanneer hierdie twee begrippe
gekombineer word, gebeur daar ‘n
wonderwerk. Ons elkeen moet leer om
doelbewus dankbaar te wees. God het ons
geskape met lag-tande en nie met slagtande nie! Ons almal het aan die begin van
elke jaar uitdagende nuwejaarsvoornemens.
Gewoonlik hou hierdie voornemens nie lank
nie en die meeste van ons val maar weer
terug in ons ou gewoontes. Ons raak gou
weer vasgevang in die dolle gejaag. Daar
is wel ‘n geheim in die Bybel vir ‘n hart vol
dankbaarheid en om in God se volmaakte
vrede te leef: leer jouself om dankbaar te
wees. Ons moet ons harte en gedagtes met
geestelike liedere (aanbidding) vul sodat ons
kan oorloop van dankbaarheid. Dit is bewys
dat as jy in dankbaarheid leef, jou lewe
gelukkiger en gefokus is.
In Kol. 3:15 -17 lees ons:
Wees altyd dankbaar. Die boodskap van
Christus moet in sy volle rykdom in julle bly.
Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met
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God het ons nie daad vir daad lief nie. Nog
minder is Sy liefde afhanklik van die aard of
omvang van ons jongste oortredings. God
het ons lief waar en soos wat ons tans is en
Hy is op reis saam met ons om ons meer en
meer na sy beeld te vorm.
Kom ons leer onsself die kuns aan om
dankbaar te wees:
1. Lees elke oggend ‘n teksvers oor
dankbaarheid. Ps. 100:4, 1 Kron. 16:34
en Ps. 118:1 herinner ons om dankbaar
te wees en met ‘n dankbare hart te leef
sodat ons God kan eer.
2. Maak ‘n gewoonte daarvan om die Here
orals waar jy is, te aanbid, al is dit in stilte.
Loof Hom en kyk dan hoe jou uitdagings
nie meer so intimiderend lyk nie.
3. Dank Hom en wees in alle omstandighede dankbaar. (1 Tess. 5:18)

Kom ons bid saam:

Here, ons is almal maar net voetslaners
op die reis na môre. Elkeen met haar
eie bagasie, uitgetrapte gister-skoene
en ‘n padkaart van hoop. Here, ek wil
graag iemand wees wat veldblomliefde
vir ander pluk, slukke lewenswater
uitdeel en ander help om te bly loop na
die lig en te bly glo in U. Here …maak
my asseblief ‘n hoopgee-mens. Amen
BRONNELYS:
1. Blydskap wat Bly - Stephan Joubert
2. Juig Tydskrif - Januarie 2020
3. Die Groot Boek van Christelike Aanhalings Nina Smit

GESPREKSARTIKEL: OKTOBER

Wat is

Outisme?
Bydrae: Heléne Richter

verhinder dat dit reg gediagnoseer en
behandel word.
Alles van besoedeling en dieet, tot die
MMR-inenting teen masels, Duitse masels en
pampoentjies is al as oorsake van outisme
ondersoek, maar die oorsaak bly onbekend.
Wat kenners wel weet, is dat outisme ‘n
lewenslange toestand is en teoreties nooit
genees kan word nie.
Die werklikheid is dat diagnose van
dié toestand ‘n gesin se lewe ingrypend
verander en dat dit hoë eise aan ouers ten
opsigte van tyd en geld stel. Boonop is
die simptome van outisme so wyd, en elke
lyer se behoeftes so uniek, dat daar nie een
enkele oplossing vir almal is nie. Gelukkig
ontdek navorsers elke dag meer oor presies
hoe outistiese breine werk en kenners, veral
dokters, terapeute en onderwysers, spits
hulle toenemend daarop toe om meer van
die toestand te leer. ‘n Diagnose van outisme
hoef dus nie ‘n hopelose situasie te wees
nie. Terapie, die regte opvoedkundige
omgewing en professionele ondersteuning
kan ‘n reuseverskil in die lewens van
outistiese kinders en hul ouers maak.

Outistiese Spektrum Stoornis (OSS)
en Outisme is beide algemene
terme vir ‘n groep baie komplekse
breinontwikkelingstoornisse. OSS is
‘n ontwikkeling-stoornis en persone
met OSS kommunikeer, leer en gedra
hulself dikwels anders as die meeste
ander mense.

P

ersone met OSS se
leervermoëns, denkpatrone
en probleemoplossingsvaardighede kan strek
van begaafd tot ernstig
ingeperk. Outisme is ‘n
neurobiologiese ontwikkelingsteuring wat
hoofsaaklik deur sosiale-, kommunikasie- en
gedragsprobleme gekenmerk word. Gevalle
van outisme neem wêreldwyd toe. Tog is
die simptome van die toestand soms so
vaag dat ouers en selfs medici nie altyd
verstaan wat ‘n kind makeer nie. Boonop is
daar ‘n groot gebrek aan opleiding, asook
onkunde wat outisme betref, wat dikwels
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Die verskillende grade van OSS
•
•
•
•

•

Probleme met sosiale interaksie
Verbale en nie-verbale
kommunikasieprobleme
Herhalende gedrag
Verskille in sensoriese persepsie.

•
•

Wat is die ware feite?
•
•
•

•

Outisme is niemand se skuld nie. Dit is
nie die ouers se skuld dat hul kind met
outisme gebore is nie.
Dit is nie ‘n sielkundige of emosionele
stoornis nie.
Dit is nie die gevolg van swak
ouerskap nie.

•
•
•

Wat is die tekens waarvoor uitgekyk
moet word?
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Gebrekkige bewustheid van ander
persone.
Gedrag waarin die kind homself beseer
bv. kopstamp, krap, byt.
Ongewone gewoontes soos om te wieg,
voorwerpe te spin.
Taalontwikkeling is atipies, afwesig of
vertraag. Sowat 40% leer nooit praat
nie. Selfs diegene wat praat, sukkel
dikwels om ‘n gesprek te begin en dit te
laat vlot. Hulle sal eerder met gebare as
met woorde kommunikeer.
Hou nie daarvan om aangeraak of
vasgehou te word nie. Hul sintuie is
dikwels oorsensitief. Harde musiek, ligte
wat flikker, mense wat rondmaal, skerp
reuke, ens. kan erg ontstellend wees. As
gevolg van sintuiglike sensitiwiteit, het
hulle dikwels ook kos-fiemies.
Tree soms op asof hy doof is.
Geen vrees vir gevaar nie. Dit kan lei tot
ongelukke, ernstige beserings en ook
voortydige dood.
Verkies om alleen te speel.
Onvanpaste gehegtheid aan voorwerpe.
Abnormale slaappatrone.

Uitermatige ontsteltenis of emosionele
uitbarstings sonder enige ooglopende
rede.
Veranderings in roetine of omgewing
ontstel die kind erg.
Meer of minder intense ervaring van
smaak, reuk, sig, gehoor of gevoel.
Lag of huil sonder enige ooglopende
rede.
Reageer nie op naam nie en ouers
wonder oor die moontlikheid van ‘n
gehoorgebrek.
Maak selde oogkontak gedurende
interaksie met mense.
Wys nie spesifiek na voorwerpe waarin
hy belangstel nie.
Glimlag selde.

Prof. Petrus de Vries, verbonde aan die
Departement Kinderpsigiatrie aan die
Universiteit van Kaapstad, gee die volgende
wenke aan ouers en families van persone
met outisme:
• Onthou dat julle die beste onderwysers
vir julle familielid met outisme is.
• Elke natuurlike roetine van die dag,
bv. eettyd, aantrektyd of badtyd, bring
geleenthede om jou kind iets te leer.
• Laat jou kind leiding neem. Sodoende
leer hy dinge waarin hy belangstel en
wat hom motiveer. Volg die aktiwiteite
of boots dit na.
• Wees geduldig met jou kind. Wag totdat
hy vir jou wys presies wat hy wil hê.
• Kombineer taal- en gebareaksies.
Moenie net in stilte saamspeel nie.
Noem alles by die naam en sê ‘n woord
of twee om die koppeling tussen
voorwerpe te bewerkstellig.
BRONNELYS:
1. www.rsgplus.org
2. Sarie - 20 Mei 2014
3. Maroela Media - 4 April 2016
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BLOEMFONTEIN HEUWELSIGTAK
LEWE vandag asof dit jou laaste dag is.
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‘N LEWE MET

Outisme

'n Ouerpaar vertel

Bydrae: Riaan Visser en Louette Visser

Christiaan is op 28 Maart 1989, drie weke te vroeg, net voor middernag met ‘n
noodkeiser in die provinsiale hospitaal in Potchefstroom in die lewe gebring.
Hy het net 2,7 kilogram geweeg en het ‘n swak suigrefleks gehad.

C

hristiaan het aanvanklik normaal ontwikkel, maar het na
die 15-maande drie-in-een
inspuiting vir masels, pampoentjies en Duitse masels
spraakagteruitgang begin
toon. Terselfdertyd het hy het ook vreemde
gedrag begin toon, soos om sy speelgoed
in netjiese rye te pak. Indien iemand dit sou
waag om een van daardie motortjies uit die
ry te haal, het hy baie kwaad geword en sy
kop teen ‘n muur of teen die vloer gestamp,
iets wat baie ontstellend was.
Ons het besef ons sal moet vasstel wat
fout was met hom. Na ‘n paar sessies by ‘n
spraakterapeut, het sy aanbeveel dat ons
sy gehoor laat toets. Die toets het egter
gewys dat daar niks skort met sy gehoor nie.
Dit was die begin van vele afsprake by en
toetse deur mediese spesialiste. In daardie
jare was daar nog nie baie spesialiste in
Suid-Afrika wat kennis, kundigheid en
ervaring rondom outisme en ander seldsame
afwykings by jong kinders gehad het nie.
Christiaan het ‘n EEG, toetse vir genetiese
en metaboliese afwykings en ‘n CAT-scan
gehad. Hy is ook deur ‘n kinderspesialis
geëvalueer. Die toetse het egter nie veel
opgelewer nie, behalwe dat die sielkundige
sterk outistiese trekke en gedrag by hom
uitgewys het.

Uiteindelik het ons by ‘n pediater by die
destydse H.F. Verwoerd Hospitaal in Pretoria
beland, wat X-strale van Christiaan se polsen vingerbeentjies geneem het. Daarvolgens
het hy hom gediagnoseer met Sotos
Sindroom. Die hoofeienskappe van dié
sindroom is verstandelike gestremdheid en
oormatige groei. Eensklaps was ons drome
en ideale vir ons eersgeborene verydel en
moes ons aanvaar dat ons ‘n gestremde kind
het, vir wie ons moet aanvaar net soos hy is.
Op aanbeveling van die pediater het ons
Christiaan dieselfde dag nog by die E.S. Le
Grange Skool vir verstandelik gestremde
leerders in Potchefstroom ingeskryf. In
1995 en 2000 verhuis ons onderskeidelik
na Roodepoort en Pretoria waar Christiaan
skoolgaan by die Gateway Skool en Unica
Skool vir outistiese kinders. Op sestien
verlaat hy skool, omdat ons gevoel het dat
hy nie meer veel baat vind by skoolgaan nie.
Dit was egter opmerklik dat hy tuis steeds
bly ontwikkel het. Hy het baie in die somer
in die swembad by ons huis bly swem en
in die tuin geloop. Hy het ook vir ure in sy
kamer liedjies gesing wat hy op skool geleer
en oor die radio gehoor het, alhoewel hy die
woorde van die liedjies soms effens verkeerd
gehad het. Hy het dit ook geniet om vir
Emily, sy oppasser van baie jare, wat baie lief
is vir hom, met huistakies te help.
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Wat baie belangrik is, is om ‘n
ondersteuningsnetwerk te hê. In dié opsig
was ons in Potchefstroom gelukkig dat
Christiaan se oupa en stiefouma ook in
dieselfde dorp gebly het en ons kon help
wanneer nodig. Daar het ons ‘n huishulp,
Liesbet, gehad wat in die namiddag na hom
en sy sussie Helene kon kyk. Vandat ons in
Roodepoort en later in Pretoria gebly het,
was Emily daar om na hulle om te sien.
As jong kind was Christiaan baie
tassensitief. Gevolglik was dit ‘n nagmerrie
vir ons om sy hare te laat sny of om dit te
was. Ons moes ‘n spesiale reëling met ‘n
haarkapster maak om sy hare by ons huis te
kom sny, want hy het so gegil en geskree
(nie net gewoon gehuil nie) dat ons dit nie
by die haarkapper se plek in die dorp kon
laat doen nie.
Ons kon Christiaan ook eers op ongeveer sewejarige ouderdom van die doeke
af kry met behulp van sy onderwyseres
by Gateway Skool. Hy het slegs een keer
daarna ‘n “ongelukkie” gehad by die WesRandse Skou in Krugersdorp. Dit het ons
bloot toegeskryf aan angstigheid. Ons
moes hom ook in winkelsentrums en by
vakansie-oorde mooi dophou, want hy het
altyd probeer om weg te loop, wat dan
spanningsvol vir ons was.
‘n Ander interessante waarneming
wat ons oor die jare gemaak het, is dat
Christiaan herhaalde vermanings eerder
as beloning sien en nie as straf nie. By
outiste is herhaling van sinne en woorde
en ook herhaalde aksies deel van hul
gedrag. Christiaan sal byvoorbeeld vir ure ‘n
rugbykous loop en swaai terwyl hy liedjies in
presies dieselfde volgorde sing soos wat ons
dit destyds op ‘n videoband opgeneem het.
Op sy verstandelike vlak kan dit as ‘n eiland
van intelligensie beskou word, terwyl ander
outiste se eilande van intelligensie onder
andere wiskunde of musiek is.
As dit by kommunikasie kom, verwys
Christiaan nie na homself nie, maar praat
hy amper namens die ander persoon. Hy
sal dus vra “Wil jy koeldrank hê” en nie “Ek
wil koeldrank hê” nie. Ons het egter al sy

manier van kommunikasie leer verstaan.
Hy herhaal ook baie keer goed oor en oor,
wat “egolalie” genoem word, wat ons soms
amper tot raserny dryf, want dis baie moeilik
om hom te kry om daarmee te stop.
Noudat Christiaan ‘n volwasse persoon
is, besef ons dat die terapie wat hy as jong
kind gekry het, goud werd was. Ouers van
gestremde kinders moet daarom sover
moontlik probeer om hul kinders vir o.a.
spraak- en arbeidsterapie te neem. Sulke
kinders baat ook baie by perdryterapie, soos
wat Christiaan bevoorreg was om by die E.S.
le Grange Skool in Potchefstroom te kry.
Anders as sommige ander outiste
is Christiaan meestal ‘n baie liefdevolle
persoon wat baie lief is vir sy huismense en
familielede. Omdat hy nie self sy baard kan
skeer nie, doen ek dit so elke tweede of
derde dag. Hy geniet dit baie en gaan wys
daarna vir sy ma hoe mooi sy "snorretjie"
geskeer is. Hy geniet dit om tussen sy
mense te wees en gelukkig hardloop hy nie
meer weg nie. Dis ongelukkig ook so dat
Christiaan heel normaal voorkom vir diegene
wat hom nie ken nie. Toe hy nog ‘n kleuter
was, het mense soms gedink en te kenne
gegee dat hy stout en bederf is as hy in
die openbaar huil oor iets wat hy wil hê of
nie mag doen nie. Noudat hy ‘n volwasse
persoon is, is mense soms verbaas oor sy
ontoepaslike gedrag by winkelsentrums en
restaurante. Ons het al geleer om ons nie
aan sulke mense te steur nie.
Vandag kan ons onsself nie indink hoe dit
sal wees as Christiaan ‘n “normale” persoon
sou wees nie, want ons ken en het hom lief
net soos hy is. Die enigste bekommernis
wat ons het, is dat ons nie so oud gaan
word dat ons daar sal wees solank hy nog
lewe nie. Die vraag is of die mense by ‘n
huis vir verstandelik gestremde persone
hom sal verstaan en mooi na sy behoeftes
sal omsien? Ons kan ook nie verwag dat sy
sussie en haar man hom eendag versorg
nie, want hulle het ook hul eie lewens. Ons
kan hoogstens verwag dat hulle toesig sal
hou oor waar hy versorg word. Tot dan is
Christiaan ons groot klein seuntjie.
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Huldeblyk
SOPHIA HERMAN
20 APRIL 1943 TOT 11 APRIL 2020
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Februarie
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was, bo alles, vir my die voorbeeld van ‘n
weer
haar
en
toe
m
lehe
het, teruggery het Beth
jy vrede ware dame!
Sondagoggend vroeg kom haal het. Maginspi
Haar plekkie gaan vir altyd leeg
vind in die wete dat julle liefde vir ons as rasie wees in ons DK-vriendekring
.   
dien en mag God jou toevou in Sy hand van
Iets wat ek altyd van Sophia sal
oet.
ontm
vertroosting tot julle weer
onthou, is dat ek en sy iets in gemeen
Sophia, dankie vir die tydjie wat ek jou kon
geh
ad het: die liefde vir mooi klippe!
jou
ken en jy my lewe verryk het. Ek gaan
Core
en
waarlik mis!
Helena
Ek sal Sophia onthou as ‘n omgee-menss met
en
‘n omgee-hart. Sy was ‘n nederige men
sou
Ek
ns.
eme
med
haar
vir
het tyd gemaak
haar kon vergelyk met die spreekwoordelike
sout van die aarde vrou, sy het lewens . Die
aangeraak en haar getuienis uitgeleefen
Here het haar vir ‘n klein rukkie gele
om voetspore in my lewe na te laat. Haar
innerlike vrede en vreugde wat sy uitgestraal
het sal my bybly. Rus in vrede vriendin!
Karn
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Daar is mense wat jou pad kru
waarvoor ‘n
mens nie anders kan as om ‘nisbes
waardering en respek voor hê ondere agting,
nie. Sophia was
een van daardie besondere te
vro
ue
stilstaan het. Ek was dikwels in verwat my laat
wondering
dat een mens geseën kan wees
met soveel talente. Sy was ‘n
uurslid
er ken as best18.
le
ia
h
op
S
raakvatter en ‘n besondere wyse
t
e
h
Ek
l is Oktober 20 e mens.
e
st
e
g
in
s
en intelligente vrou. Sy was
on
e
am
to
n aangen
altyd perfek versorg en nooit
Wat ‘n warmweas van so ‘n aard dat
sonder lipstiffie nie. Maar sy
Haar stories na nog uitgesien het.
d
ty
n
al
oe
s
d
n
e
was ook ‘n storieverteller en
n
m
va
‘n
r manier
ondeund. Sophia se geloof en
Sy het met haa‘n spesiale vriendin
lewenservaring het uit
ons elkeen soos
haar gestraal en ek
laat voel. r familie gaan die
het elke keer gewens
Ek glo haa innekring mis.
ek kan soos sy wees
anker in hul b
as ek eendag gro is!
n
sa
Su
Ek gaan haar positiewe gesindothei
d
mis. Ek gaan haar laataand-staaltjie
s en
lag mis. En ek gaan haar stywe
vasdruk mis. Die Dameskring, eninhaak en
besonder, is armer sonder haar in die UB in
ons midde.
Marinda
Sophia:  
altyd vriendelik; lojaal en passievol
Sophia se heengaan is vir my steeds so onwerklik
oor Die
Dameskring, Afrikaans, haar geloof
soos toe ek die woorde in my ore gehoor het.
God en haar gemeenskap; soveel in
Ek herkou die heeltyd aan die gedagtes dat tyd
liefde en
inderdaad nie ons s’n is nie. Sophia het met oorgawe deernis vir haar naaste; alhoewel sy gesukkel
het met tegnologie, het sy altyd pro
daarvolgens geleef! Haar doen was beslis en
beer
en
was haar DK-werk altyd netjies en
doelgerig, gevestig in geloof en haar liefde vir haar
datum; ‘n vrou wie se voorbeeld ek op
lewensmaat – tog vroulik en sag met meelewing.
met
graagte sal navolg.
Gister sny ek die laaste “lobsters claws” of te wel
heliconias af en dadelik laat dit my aan Sophia dink
Karien
– die plant groei as ‘n ‘n sterk, geharde struik maar
die blomme wys niks van swaarkry nie – kleurryk,
standvastig, doelgerig – staan kop en skouers bo
enige ander uit!
Thea
GEBORG DEUR

HEIDELBERG SUIKERBOSRAND-TAK
“Wat ‘n mens in hierdie lewe die nodigste het, is iets om te doen,
iets om lief te hê en iets waarop jy kan hoop.” - Joseph Addison
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Ek onthou graag vir Soph
Sy was vir my ‘n baie intelliia as volg:
ingeligte vrou wat al diep gente en
samelewing getrap het enspore in die
op baie leerlinge se lewen ‘n groot impak
het. Ek onthou haar wat s gemaak
nie geskroom het om m
As ek aan Sophia dink,
haarself te skerts as dit et
sien ek n vrou wat vir niks
oor haar onkundigheid oogaan terugstaan nie. Sy het alles
.
die nuutste tegnologie nie r
voluit en met passie gedoenad
Dit was selfs soms vir ha .
geh
ë
mo
ver
die
het
hia
groot frustrasie, maar sy ar ‘n Sop
almal sommer gou te
om
wa
s
alt
yd
gewillig om te leer. Sy he
lag. Sophia, ek eer jou
afhanklikheid van haar Skt in totale laat
nagedagtenis. Jy was vir my n
geleef en het graag getui epper
absolute rolmodel van hoe ‘n
daaroor. Haar man en king
die lewe aanpak.
vir haar kosbaar. Haar ha ders was mens
Elize
gesig het saamgepraat as nde en
het. Ek koester haar nagesy gesels
dagtenis.
Heléne

Ek salueer Sophia vandag
vir die kort tydjie wat ek
haar geken het, maar die
ongelooflike baie wat ek by
haar kon leer.
Sy het vir my geleer jy
is nooit te oud om: nuwe
dinge te leer nie, jou plek
as ‘n leier vol te staan
nie, mooi aan te trek en
lipstiffie aan te sit nie, die lewe voluit te geniret
en jonger vriendinne te hê nie.Laaste, maavir
nie die minste nie: dat ons wat nog hier is
mekaar meer moet sê wat ons vir mekaar
beteken.
Sophia, in die herfs het jy ons op aarde
verlaat, maar jou herinneringe is vir my so
mooi soos die herfsseisoen
met sy diep diep kleure.
Riana
Liewe Sophia
Vandat ek jou ontmoet het het ek besef dat
jy so ‘n mens vol vreugde en lewensenergie
is. Ek is spyt ons paaie het nie lank terug
gekruis toe ons amper bure was nie. Ek gaan
jou energie en jou spitsvondige wyshede mis.
Hanlie

Sophia, jou waarde was
ver bo dié van korale - ‘n
deugsame vrou, ‘n wyse
vrou, ‘n vrou wat jou man en gesin voorop
gestel het, ‘n vrou wat diep spore in jou
gemeenskap getrap het. ‘n Diep
gelowige vrou wat God liefgehad het.
Dankie vir jou voorbeeld, Sophia. Dit was
‘n voorreg om jou te leer ken en saam as ‘n
span op die Granaatredaksie en die UB te dien.
Ons gaan jou lewenslus, toegewydheid, passie
vir Die Dameskring en jou spitsvondigheid mis.
Jou mede-Vrystaat mater
Elphi

GEBORG DEUR

BETHLEHEMTAK
Ter nagedagtenis aan ons geliefde vriendin, takvoorsitter en UB-lid,
Sophia Herman. Ons mis jou elke dag meer en meer.
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– GRANATUS –

Agter slot & grendel
(Latyns vir pitterig, korrelrig)

D

Bydrae: Marinda Schutte

ie jaar het op ‘n drafstap
begin: ma trek vir sus in
‘n nuwe woonstel in, broer
trek - alweer! - na 'n nuwe
studentehuis, ons neem ‘n
heerlike, uitgerekte Kaapse
draai om Nadal en Federer te gaan kyk …
en toe is dit Maart. En China se ver siekte
is skielik op ons. Ons kommandeer al
die kinders plaas toe - ook die werkende
Kapenaars - en waarsku: hierdie ding kan
tot drie maande aanhou, julle kan nie so
lank in daardie klein woonstelletjies sit
nie! Hier sit ons nou: die hele wêreld is
agter slot en grendel.
Ek gaan deur grendeltyd in fases kom ek noem dit my sewe stadiums van
slot en grendel. Die eerste fase was ‘n
feesviering. Dit klink snaaks, maar wie
kan my kwalik neem? My kinders is vir
die eerste keer in jare weer vir lang tye
saam met ons op die plaas: net ons gesin
met kwaliteittyd in die vooruitsig. Ons
braai vleis, drink, kuier, speel speletjies,
bak en brou, doen lekker vakansiedinge.
Cyril het ons ‘n guns gedoen met sy
vroegtydige ingrype. Stadium twee was
die afplatfase. Ons begin ‘n tipe roetine
vestig, ‘n mens is immers nie regtig met
vakansie nie. En ma moet baie skielik
gewoond raak daaraan om drie vol etes
per dag te maak - ek het al vergeet
hoeveel eet vier groot kinders!
Toe kom die derde stadium: die
Engelse woord sê so lekker: reality-check!
Ons is vas! Net pa mag êrens heen gaan,
gemasker en gesaniteer! Die nuusberigte
hou telling van die positiewe gevalle
en die skole en universiteite sluit vir ‘n
onbepaalde tyd. Ons is intens dankbaar
vir die plaas se ruimte. Stadium vier bring

‘n gelatenheid. Elkeen doen sy ding met
aanlyn-alles: werk, klasse, vermaak. En
ek gaan in mamma-organisasie-spasie in:
beperk skermtyd na-ure, organiseer ander
vermaak en aktiwiteite soos bordspeletjies
en gesinskooksessies, bepaal kookbeurte
en opruimbeurte, raas oor wasgoed en
handdoeke op die vloer en skottelgoed
op die grond.
Stadiums vyf en ses spoel soos ‘n golf
oor my: bekommernis en rebellie. Skielik
besef ek die situasie is buite my beheer.
Die kinders se werk word ‘n dun straaltjie
wat enige oomblik kan opdroog, mense
ly honger, die ekonomie stort in duie. Die
Corona-grappies is nie eers meer snaaks
nie en die talle petisies irriteer my. En my
wyn is op! Ek voel rebels en my gebede
kry ‘n “maar” by: “Here, U weet die beste,
maar is dit nou die regte pad? Is hierdie
strooihalm wat ons land se kameelrug
van armoede en werkloosheid breek nou
regtig nodig?” Ek verlang na kontak met
ander familie en vriende en is keelvol vir
maskers en die skerp alkoholreuk van
ontsmettingsmiddels.
Stadium sewe is my redding: aksie.
Ons maak maskers vir elke liewe mens
in die woonbuurte, ek maak liters
ontsmettingsmiddel om uit te deel, die
boere organiseer saam met die kerke
kospakkies vir die kwesbaarste lede in
die gemeenskap. Dis ‘n verligting om
weer iets buite jou persoonlike grense
en behoeftes te kan doen. Dalk is dit die
doel van alles? Ons leer dat hierdie siekte
almal oor dieselfde kam skeer en dat ons
belangrikste kommoditeit in dié land sy
gemeenskappe en mense is.
As ek nou net ‘n glasie wyn kan skink …
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vir die Granaat

D

ie Granaatkomitee
sal dit verwelkom
indien enige
Dameskringlid ‘n
bydrae vir die tydskrif
wil instuur. Die komitee behou
die reg voor om die bydrae te
plaas - hetsy dadelik of in ‘n latere
uitgawe. Let asseblief daarop
dat dit aan sekere vereistes moet
voldoen en dat die reg voorbehou
word om die artikel te verkort
en die nodige taalversorging
daarvan te doen. Plagiaat is
strafbaar in Suid-Afrika, en
daarom is dit noodsaaklik dat die
vrywaringsklousule ingesluit is.
Skryfstukke wat uit eie ervaring
of belewenis spruit sal voorkeur
geniet.
Bydraes vir die Granaat moet in ‘n
spesiale formaat aangebied word:
* Artikels moet aktueel wees
* Stuur dit in ‘n “word”
dokument, getik in maklike
leesbare “font” soos bv Arial.
Lettergrootte van 12.
* Die lengte van die artikel
moet ongeveer 900-1300
woorde wees.

FOTO’S:
* ‘n Maksimum van 3 x hoë
resolusie foto’s (300dpi) JPEGS
kan die berig vergesel
* Indien jy nie self die foto’s
geneem het nie, maak seker
dat jy die toestemming van

*
*

die fotograaf verkry en gee
erkenning vir die gebruik
daarvan.
Die foto’s moet ten minste
2MB groot wees.
Maak asseblief seker wanneer
jy die foto’s per epos stuur,
dat jou program dit nie
outomaties verklein nie - kies
die “original size” foto.

BORG ‘N BLADSY:
* Vir die bedrag van R150 kan ‘n
bladsy in die Granaat geborg
word om te adverteer of ‘n
spesiale boodskap te plaas.
Daar is ‘n spesifieke vorm
hiervoor. Kontak ons gerus
om dit te bekom.
* Dit is ook moontlik om
kwartblad-, halfblad- en
volbladadvertensies te plaas.
Die agterblad is ook hiervoor
beskikbaar. Kontak ons vir
die nodige tariewe en
spesifikasies.
Epos asseblief jou Granaatbydrae
en foto’s na 11i@tortilis.co.za.
Ek sal ontvangs erken van alle
bydraes.
Die Granaatkomitee sien
daarna uit om jou bydrae te
ontvang.

DIE
REDAKSIE
SPAN

Lewer ‘n bydrae

Elphi Taljaard

Marinda Schutte

Heléne Richter

Groete

Elphi Taljaard

Redakteur vir die Uitgawe
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Sophia Herman

Dit was op 12 Mei
presies 200 jaar gelede
dat Florence Nightingale
gebore is (12 Mei 1820).

17 September is

INTERNASIONALE

Pasiëntesorgdag
17 September 2020 is Internasionale Pasiëntesorgdag.
Ons wil graag erkenning gee aan die verpleegsters en ander mediese
personeel wat gedurende die pandemie in die voorste linie was.
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